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1 Organisatie

1.1 Missie, doelstelling en taken
De stichting zet zich in voor de ontwikkeling, instandhouding en het beheer van een kwalitatief en 
kwantitatief duurzaam landschap. Landschapbeheer Friesland is een organisatie met een antenne 
voor het hele veld van landschap, waarin ook soortenbescherming een belangrijke plek heeft. 
Om de beoogde doelen in landschap goed gestalte te kunnen geven, is draagvlak bij mensen voor 
het landschap een basisvoorwaarde. Het leggen van de verbinding mens - landschap komt in de 
werkhouding van Landschapbeheer Friesland nadrukkelijk tot uiting: Wij stellen de mens, de Friese 
bevolking, centraal bij het werken aan en in het landschap. Kortom: Vóór het landschap, mét de 
mensen.

LBF heeft geen bezit en geen leden, en is daardoor een neutrale partij tussen alle betrokkenen 
bij landschap en natuur. We zijn adviseur/ondersteuner, kennisinstituut, uitvoerder en bovenal: 
verbinder. LBF onderhoudt intensieve contacten met gemeenten en provincie en werkt op project-
niveau zeer intensief samen met agrariërs en andere bewoners en gebruikers van het platteland.

Onze missie luidt:

Landschapsbeheer Friesland wil een waardevol, divers en streekeigen cultuur-
landschap behouden en ontwikkelen. 

We bereiken dit door het leveren van advies, projecten en monitoring m.b.t. 
ontwikkeling van het landschap. Dit doen we voor en met de mensen die er 
wonen, werken en recreëren.

Onze zorg voor landschap hebben we doorvertaald in de slogan: “Winst voor landschap”
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Concreet betekent het dat we ons met de volgende zaken bezig houden: 

Kenniscentrum: 
• Toegankelijk maken van kennis op het gebied van Landschapsbeheer
• Het geven van voorlichting, educatie en instructie
• Monitoring

Ondersteuning en Advisering:
• Samenbrengen van groeperingen die zich direct of indirect met beheer willen bezig houden 
• Hen faciliteren door begeleiding, advisering en bemiddeling
• Vrijwilligerswerk faciliteren (gereedschap, verzekering, werkpleklocaties) 
• Werven van subsidies of andere vormen van financiële ondersteuning, begeleiden subsidie-
 aanvragen
• Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van overheidsbeleid

Uitvoering:
• Coördineren van activiteiten op gebied van behoud, herstel, beheer en ontwikkeling van 
 landschapselementen
• Inventarisaties doen
• Planvorming stimuleren en opstellen van plannen
• Stimuleren en coördineren van vrijwilligerswerk
• Bevorderen actieve inzet van diverse uitvoeringsmogelijkheden door inzet van eigen uitvoerings-
 dienst als ook door derden (aanbesteding, inzet grondeigenaren etc.)

1.2 Bestuur en Directie

Begin 2012 stond 1 vacature open.

Personen kunnen maximaal twee perioden van vier jaar bestuurslid zijn, de voorzitter maximaal 
3 perioden.
Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden gezamenlijk de benodigde expertise 
hebben om de bestuurstaak van de organisatie goed te kunnen invullen:
• binding met maatschappelijke geledingen, zijnde natuur- en landschapsorganisaties, landbouw-
 organisaties, vrijwilligerswerk, publieke en particuliere grondbezitters, cultuurhistorische 
 organisaties;
• kennis hebben van ecologie, landschap, landbouw en cultuurhistorie, alsmede van juridische, 
 financiële en bestuurlijk/organisatorische zaken.

Nieuwe bestuursleden worden gezocht via de eigen netwerken van zowel bestuursleden als 
medewerkers. Als dat niet tot gewenst resultaat leidt worden advertenties geplaatst met het verzoek 
te solliciteren. Na een sollicitatiegesprek met twee bestuursleden en de directeur wordt een nieuw 
bestuurslid voorgedragen en in een bestuursvergadering formeel benoemd.
In de voorjaarsvergadering van maart 2012 kon het nieuwe bestuurslid voorgedragen worden, 
hij is vervolgens benoemd. (Harm de Kroon)
De bestuursleden hebben conform CBF vereisten een verklaring omtrent hun nevenfuncties 
afgelegd. Zij hebben aangegeven geen relevante nevenfuncties te bekleden.
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In bijlage 1a staat de bestuurssamenstelling in 2012.
In bijlage 1b staan nevenfuncties vermeld.

Het bestuur kwam in 2012 vijf keer in vergadering bijeen en heeft gesproken over o.a. de volgende 
onderwerpen: 
• goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2011
• communicatieplan 2012
• Meerjarenplan 2013-2016
• Bezuinigingsvraagstukken als gevolg van Rijksbeleid
• voortgang organisatie 
• Diverse vraagstukken Uitvoeringsdienst: 
   -pilot tot samenwerking, hetgeen een negatieve uitkomst had
  -ontmanteling Uitvoeringsdienst
• goedkeuring jaarprogramma en begroting 2013
• verkenning strategische samenwerkingsmogelijkheden
• LBN: evaluatie en toekomstvisie
Tevens heeft het bestuur haar jaarlijkse bestuurexcursie gehad naar diverse projecten. 
Dit jaar zijn projecten bezocht van het project “herstel en versterken landschap Weststellingwerf ”: 
De Blesse en Blesdijke. Tevens werd een bezoek gebracht aan de Blessebrugschans, een project dat 
onderdeel uitmaakt van de Friese Waterlinie.

De directeur (R. ter Steege) heeft zitting in het directeurenberaad van LBN. Dit beraad geeft 
gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van LBN en is praktisch betrokken bij de voorberei-
ding en uitvoering van beleid. Noord Nederland wordt in het bestuur van LBN vertegenwoordigd 
door Dhr. W. Koeneman, bestuurslid van onze Drentse zusterorganisatie.

Jaarlijks voeren het bestuur en de directie van LBF 
een gesprek met de betrokken Gedeputeerde van 
de Provinsje Fryslân. Deze keer ( september 2012) 
hebben we dat vergezeld laten gaan met een excursie. 
Het soortenbeheer stond centraal op de agenda, 
met een bezoek aan het Alpherveld, waar een groot 
heideherstelproject uitgevoerd wordt.
Verder is tijdens dit overleg ook stilgestaan bij de in 
de nota Natuur en Landelijk Gebied gekozen koers 
van de Provinsje Fryslân m.b.t. de aangekondigde 
bezuinigingen van het Rijk. Landschap en ook de 
organisatie Landschapsbeheer Friesland is een 
vervallen doel voor het Rijk. 
Voor LBF betekent dit dat er sprake zal zijn van forse bezuinigingen. De Provinsje Fryslân heeft 
in de nota Natuur en Landelijk Gebied voor 2014 en 2015 een compensatie van € 180.000,- aan-
gekondigd. Verder verwacht de Provinsje Fryslân van Landschapsbeheer Friesland dat zij inzet op 
samenwerking met andere partners en toegroeit naar het verwerven van projecten uit de markt en 
via fondsenwerving. 
De directeur heeft bij de Statenbehandeling in juni 2012 gebruik gemaakt van het spreekrecht om 
het standpunt van LBF naar voren te brengen inzake de nota Natuur en Landelijk gebied. Helaas 
heeft dat niet tot gewenst resultaat geleid. Nadrukkelijk is door haar aangegeven dat LBF haar 
uiterste best gaat doen de gevraagde inzet te plegen, maar niet te kunnen garanderen of dat tot de 
gewenste resultaten gaat leiden. De samenwerking met partners staat daarbij centraal.
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In het voorjaar heeft de directeur, samen met de directeur van de Friese Milieufederatie (namens de 
natuur, landschap- en milieu- organisaties) een groot aantal Statenfracties bezocht. Dit ter voorbe-
reiding op de behandeling van de nota Natuur en Landelijk Gebied in Provinciale Staten. LBF heeft 
opnieuw aandacht gevraagd voor het dossier Landschap. In de nota Natuur en Landelijk Gebied 
staat het vraagstuk van de EHS centraal. Er moest een herijking van de EHS vastgesteld worden, 
omdat hier sprake was van een zeer belangrijk pijnpunt in financiële zin, nu het Rijk daar geen 
verantwoordelijkheid meer voor neemt. 
Om deze reden komt Landschap op deze agenda nauwelijks voor. Via deze besprekingen is daar 
alsnog aandacht voor gevraagd. Een andere actie, eveneens i.s.m. met de natuurorganisaties en 
de FMF die in het kader van deze lobby gedaan is, is het organiseren van “ontwakend Landschap” 
in het voorjaar (mei 2012) voor de Statenleden. Het doel van deze actie was hetzelfde als bij de 
gevoerde gesprekken, maar nu door het zelf te beleven. 
Bij de natuurwerkdag (in november 2012) hebben we de politieke partijen nogmaals uitgenodigd. 
Dit keer door mee te werken met de jeugd. Op Fogelsangstate kon in het park en bosgebied rond de 
prachtige State veel werk gedaan worden. Veel Statenleden hebben dat met enthousiasme gedaan, 
en daarmee ervaren hoe een werkdag in natuur en landschap georganiseerd wordt!

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit. De leden ontvangen een onkostenvergoeding.
Dit jaarverslag geeft weer hoe alle activiteiten en projecten inhoudelijk vorm zijn gegeven, daarmee 
voldoen we tevens aan de CBF eis. 
De verantwoordingsverklaring van het bestuur is weergegeven in bijlage 1c.

Taken en werkwijze directeur
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de directeur van Landschapsbeheer 
Friesland in relatie tot het bestuur zijn vastgelegd in het 
directiestatuut, zie bijlage 2 (vastgesteld door het bestuur 
op 23 september 2008 en bijgesteld in maart 2012).
De bezoldiging van de directeur is bepaald conform de 
CAO Bos en Natuur, Ondernemingsdeel 
De Landschappen. Per eind 2012 valt deze in schaal 
11.10 hetgeen overeenkomt met € 6.203,- bruto per 
maand (full-time). De directeur heeft een aanstelling 
van 80%, hetgeen dus een salaris van € 4.962,- bruto per 
maand betekent. In de jaarrekening is dit conform CBF vereisten weergegeven.

1.3 Personeel

Personeelsomvang 
Aan het begin van 2012 waren er 27 medewerkers in dienst, omgerekend was dit 21,75 full time 
arbeidsplaatsen. Aan het eind van 2012 ziet dit beeld er aanmerkelijk anders uit. Het aantal mede-
werkers is teruggelopen naar 21, omgerekend totaal 15,64 full time arbeidsplaatsen. Van deze 21 
medewerkers hebben er 5 een tijdelijk dienstverband.
Deze forse vermindering is het gevolg van de opheffing van de uitvoeringsdienst per december 
2012. (zie bijlage personeel voor een overzicht uitgesplitst naar functies)
Daarnaast waren er aan het begin van 2012 op urenbasis 2 medewerkers ingehuurd. Dit is, ook 
ten gevolge van de opheffing van de Uitvoeringsdienst, aan het eind van 2012 teruggebracht tot 1 
medewerker met een omvang van 0,8 fte. 
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Ziekteverzuim
Terugbrengen van de lichamelijke belasting in de manier van werken van de uitvoeringsdienst, 
is de belangrijkste verklaring van de dalende lijn in het ziekteverzuim van de afgelopen jaren.
De dalende trend van de afgelopen jaren hebben we niet kunnen vasthouden. In 2012 is de stijging 
van het totale verzuim voor het overgrote deel veroorzaakt door een hoger verzuim bij de uitvoe-
ringsdienst.

Van het verzuimpercentage van 8,68 % over 2012 werd 5,82% veroorzaakt door enkele zeer lang-
durige en niet te beïnvloeden ziektesituaties. 

 Jaar percentage ziekteverzuim   percentage ziekteverzuim excl.
    langdurige ziektegevallen 
 2008 11,77 %  4,14 %
 2009 10,76 %  3,09 %
 2010 7,38 %  2,47 %
 2011 6,84 %  2,16 %
 2012 8,68 %  2,86 %

Uitvoeringsdienst 
De slechte financiële situatie waarin de uitvoeringsdienst al lange tijd verkeerde, heeft in 2012 
geleid tot het besluit de uitvoeringsdienst op te heffen. In de afgelopen jaren zijn er de nodige 
aanpassingen in de uitvoeringsdienst geweest, om de financiële problemen en de verliesgevende 
situatie om te buigen. De verwachting dat de uitvoeringsdienst in 2011 kostendekkend zou 
kunnen werken, bleek in de loop van 2011 niet haalbaar te zijn. Overname van medewerkers 
door een externe partner, mislukte onverhoopt in december 2011. 
Een besluit om de uitvoeringdienst op te heffen werd tenslotte onontkoombaar en dat betekende 
dat voorbereidingen in gang werden gezet om ontslagaanvragen in te dienen. Begin 2012 echter, 
deed zich tamelijk onverwacht nog een nieuwe mogelijkheid voor van samenwerking tussen een 
viertal partijen, die de moeite leek om uit te werken. In een uiterste poging om ontslag te voor-
komen, is er veel werk verzet om deze samenwerking door te rekenen en vorm te geven.
De vier partijen zouden vanaf april 2012 een pilot van een jaar aangaan om te zien of de praktijk 
inderdaad een kostendekkende situatie zou opleveren. 
Begin juni echter trok de coördinerende partij zich terug, toen bleek dat een van de andere partijen 
pas veel later zijn bijdrage aan de pilot kon leveren, waardoor zich financiële problemen aftekenden 
die forse gaten in de financiële begroting sloegen. Met het wegvallen van deze laatste mogelijkheid 
resteerde ons geen andere keus mee dan het aanvragen van ontslag voor de betreffende medewer-
kers. Doordat deze procedure bij het UWV veel langer duurde dan verwacht, namen de tekorten 
gedurende het jaar alleen maar toe. De ontslagvergunning werd uiteindelijk eind oktober verleend. 
Een tijdelijk contract liep eind oktober af en per 1 december eindigde het dienstverband voor 4 
vaste medewerkers. Door het plotselinge overlijden van onze werkplaatsbeheerder, kon een van de 
ontslagen medewerkers intern herplaatst worden.

ARBO/VCA   
De VCA audit heeft in 2012 geen vervolg gekregen, omdat duidelijk 
was dat de Uitvoeringsdienst niet langer kon worden gehandhaafd. 
Op het gebied van Arbobeleid hebben 4 medewerkers een (vervolg) 
cursus BHV gevolgd. Naar aanleiding hiervan zijn op diverse plek-
ken plattegronden van het gebouw opgehangen waarop uitgangen, 
blusmiddelen, verbanddoos, brandslang etc. staan aangegeven.
Daarnaast is er op twee werkkamers een bouwtechnische aanpassing 
gepleegd zodat er nu een raam open kan, waardoor het probleem 
van te weinig frisse lucht tot ieders tevredenheid is opgelost.
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Personeelsvertegenwoordiging (PVT)
De PVT is in functie gebleven tot halverwege 2012. In maart 2012 maakte de PVT bekend dat er 
nieuwe verkiezingen gehouden moesten worden. De oproep voor nieuwe kandidaten bleef echter 
zonder resultaat, niemand meldde zich als kandidaat om de PVT voort te zetten. De PVT heeft zich 
daarom genoodzaakt gezien, zichzelf op te heffen. Wanneer er geen PVT meer is, is er nog steeds 
een wettelijke verplichting tot overleg tussen werkgever en werknemers, middels een personeels-
vergadering die minimaal 2 keer per jaar bijeengeroepen moet worden door de werkgever.
In juni is de overgang van PVT naar personeelsvergadering besproken met de directie en mede-
werkers zijn geïnformeerd over de opheffing van de PVT en het feit dat daarna de personeels-
vergadering wordt ingevoerd. In december is de eerste personeelsvergadering gehouden, waar bij 
o.a. de algemene gang van zaken is besproken en toegelicht.

 

1.4 Samenwerkingsverbanden

Landschapsbeheer Nederland
Landschapsbeheer Friesland maakt deel uit van het samenwerkingsverband Landschapsbeheer 
Nederland. Gezamenlijk leveren de twaalf provinciale stichtingen een bijdrage aan behoud, beheer 
en ontwikkeling van het Nederlandse cultuurlandschap. Ter optimalisatie van de herkenbaarheid 
van de werkzaamheden van Landschapsbeheer worden de communicatie-uitingen van Landschaps-
beheer Friesland afgestemd op die van Landschapsbeheer Nederland. We hanteren dezelfde huisstijl 
voor uitgaven en drukwerk. Er wordt een viertal sleutelmerken gehanteerd die als beeldmerken bij 
de activiteiten worden toegepast: 

 1. Dat doen we samen 
 2. Maak je erf goed    
 3. Ruimte voor plant en dier
 4. Bakens in de tijd 

Om e.e.a. af te stemmen en voor te bereiden wordt eens in de 2 maanden een directeurenberaad 
gehouden. Werkgroepen o.l.v. een directeur bereiden diverse dossiers voor.
LBF was vertegenwoordigd in de volgende werkgroepen:
• Burgerparticipatie en vrijwilligerswerk (R. ter Steege was de verantwoordelijk directeur, 
 Jan Piet de Boer was werkgroeplid)
• Werkgroep SNL ( Foppe van der Meer)
• Werkgroep GLB ( Foppe van der Meer)
• Werkgroep private financiering ( Arthur Scheper)
Het directeurenberaad is adviserend aan het bestuur van LBN. 

LBN heeft in de zomer van 2012 kamerleden rondgeleid langs diverse activiteiten van onze orga-
nisaties. De tweede Kamerfractie van de VVD is op werkbezoek geweest in Friesland. Het project 
”12 stekjes” dat dit jaar afgerond werd, is bezocht. Het resultaat van dit project is dat op 12 locaties, 
op knooppunten in het wandelroutenetwerk van historische wandelpaden, een speciaal voor die 
locatie zitelement is ontworpen en geplaatst. Kunstenaars zijn geïnspireerd door de inwoners met 
kennis van hun omgeving en de geschiedenis. Het resultaat is dat de stekjes een duidelijke binding 
hebben met de betrokken bevolking en de locatie. 

Het beleven van het landschap staat centraal.
Tevens zijn de kamerleden bijgepraat over de rol van Landschapsbeheer bij de Gebiedsontwikke-
ling, die tot stand gebracht wordt rond de Centrale As. 
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Natuurbeschermingsoverleg
Binnen de provinciegrenzen van Friesland werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de andere 
natuur- en landschapsorganisaties binnen het zgn. Natuurbeschermingsoverleg dat staat onder 
voorzitterschap van de Friese Milieufederatie. Het overleg biedt een platform voor overleg, afstem-
ming en gezamenlijke activiteiten van deze organisaties in de provincie (Friese Milieufederatie, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, IVN, Waddenvereniging en Landschaps-
beheer Friesland).

In 2012 hebben we samen diverse lobby activiteiten uitgevoerd: 
• Gesprekken met alle politieke partijen van de Provinciale Staten 
 (voorjaar 2012)
• Ontwakend Landschap ( mei 2012) 
• Natuurwerkdag (november 2012)

Verder wordt samengewerkt in diverse dossiers, zoals bv:
• Het project Mooi Fryslân is voorbereid met FMF
• De streekagenda
• Windenergie
• Schaalvergroting landbouw
• Shared Grien Space

Verkenning strategische samenwerking
Samenwerking met anderen doen we al sinds jaar en dag. Maar deze tijd vraagt om daar meer dan 
ooit inhoud aan te geven. Nu in deze crisistijd met veel minder middelen de doelen die we nastre-
ven gehaald moeten worden, staat de vraag centraal of we door anders te gaan werken, samen met 
partners, eventueel overlap vermijdend, efficiënter waar mogelijk, minder afhankelijk van subsidies 
etc. onze doelen kunnen bereiken. Het provinciaal bestuur daagt ons uit (nota Natuur en Landelijk 
Gebied) in samenwerking met andere organisaties de uitvoering van landschapsbeheer tot stand te 
brengen.

Het bestuur van Landschapsbeheer Friesland heeft het onderwerp van samenwerking in het 
Landelijk Gebied hoog op de agenda staan. In 2011 zijn eerste analyses gedaan, hetgeen in 2012 
geleid heeft tot eerste verkenningen met It Fryske Gea. Eind 2012 kwamen we met hen tot de 
conclusie dat we de kansen tot intensere, niet vrijblijvende samenwerking nader moeten uitwerken. 
Dit wordt in 2013 vorm gegeven, waarbij een eerste stap is met een intentieverklaring naar buiten 
te komen (maart 2013).



11

Jaaroverzicht 2012

1.5 CBF keurmerk

Ook in 2012 was Landschapsbeheer Friesland in het bezit van dit keurmerk. Wij hebben ons keur-
merk als kansspelbegunstigde organisatie. Dit hangt samen met de bijdrage die we van de Nationale 
Postcode Loterij ontvangen. Het zelf werven van fondsen speelt bij onze stichting niet. Voor de 
fiscus zijn wij ANBI (algemeen nut beogende instelling) erkend.

In bijlage 2 is de doelstelling van het CBF-keur opgenomen. Hierin is tevens de volgens de richtlijnen 
van het CBF geformuleerde verantwoordingsverklaring weergegeven. De directeur en de bestuurs-
leden hebben allen een verklaring ondertekend waarin zij aangeven het principe van het CBF te 
onderschrijven, dat de functie van toezicht houden gescheiden is van uitvoering van beleid. Boven-
dien geeft men aan dat er steeds wordt gestreefd naar een effectieve en doelmatige besteding van 
de beschikbare middelen. Tevens wordt gestreefd naar een optimale communicatie en informatie 
verstrekking naar belanghebbenden.

Onze bestuursleden hebben bij het CBF aangegeven geen relevante nevenfuncties te 
bekleden. Tot slot is ook vermeld dat het volledige jaarverslag bij onze organisatie 
kan worden aangevraagd.

1.6 Financiën

Landschapsbeheer Friesland kan haar activiteiten uitvoeren dankzij de financiële steun van velen. 
Landschapsbeheer Friesland verantwoordt het financiële beleid in de jaarrekening 2012. In dit 
bestuursverslag is een verkorte weergave van de jaarrekening opgenomen. 
De jaarrekening 2012 is opgesteld conform de eisen van het CBF-keur en is op 9 juli 2013 door 
Van der Veen en Kromhout Registeraccountants van een goedkeurende controleverklaring voor-
zien. De jaarrekening 2012 is op 3 juli 2013 door het bestuur van de stichting vastgesteld. 

Bijdragen LNV/Provinsje Fryslân
Landschapsbeheer Friesland ontvangt jaarlijks een bijdrage van de Provinsje Fryslân voor het 
uitvoeren van de producttaken. Conform de subsidieafspraak legt Landschapsbeheer Friesland de 
provincie jaarlijks haar voornemens voor het komende jaar voor. Dit in de vorm van een offerte. 

In 2012 ontving Landschapsbeheer Friesland van de Provincie een bedrag van € 622.086. Het gaat 
hierbij om een beschikking, waarvan de afrekening nog moet plaatsvinden. Dit budget is onderdeel 
van het Provinciaal Meerjaren Plan (PMPJ) en bestaat voor € 385.942 uit ILG-gelden en voor 
€ 236.145 uit reguliere provinciale middelen.

Bijdragen projecten
Alle projecten, uit te voeren binnen de projectenorganisatie, hebben een zodanige financierings-
opzet dat ze financieel quitte draaien. Dit betekent dat per project een financieringsopzet wordt 
gemaakt, dat er subsidies en fondsen en andere bijdragen worden aangevraagd en dat plannen 
conform het vastgestelde dekkingsplan worden uitgewerkt. Vervolgens worden deze zowel 
inhoudelijk als financieel verantwoord.
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Activa 2012 2011
Vaste activa

Materiele vaste activa € 21.154 € 50.014
Vlottende activa

Voorraden € 10.817 € 12.384
Debiteuren en overige vorderingen € 244.125 € 575.357

Liquide middelen € 371.453 € 112.453
Totaal activa € 647.548 € 750.208

Passiva 2012 2011
Eigen vermogen  

Vrij besteedbaar vermogen
Continuiteitsreserve € -71.584 € -79.525
Bestemmingsfondsen € 38.438 € 74.663

Vastgelegd vermogen
Fonds activa bedrijfsvoering € 21.154 € 50.014
Totaal eigen vermogen € -11.992 € 45.152
Schulden op korte termijn € 659.541 € 705.057
Totaal passiva € 647.548 € 750.208

Baten Exploitatie 2012 Exploitatie 2011
Baten uit eigen fondsenwerving € 2.500 € 2.500
Baten uit acties van derden € 194.170 € 202.425
Subsidies en bijdragen van overheden € 1.597.535 € 1.748.976
Overige baten € 646.063 € 704.208
Totaal beschikbaar voor de doelstelling € 2.440.268 € 2.658.108

Besteed aan doelstelling Exploitatie 2012 Exploitatie 2011
Projecten € 1.449.530 € 1.596.460
Producttaken € 493.363 € 548.777
Uitvoeringsdienst € 393.767 € 347.510

€ 2.336.660 € 2.492.746
Beheer & administratie € 160.753 € 154.152
Totaal besteed aan de doelstelling € 2.497.413 € 2.646.897
Saldo € -57.145 € 11.211

€ 2.440.268 € 2.658.108

Saldo toegevoegd (onttrokken) aan Exploitatie 2012 Exploitatie 2011
Eigen vermogen (vastgelegd vermogen)

Mutatie bestemmingsfondsen organisatie € -36.225 € 10.491
Eigen vermogen (vrij besteedbaar vermogen)

Mutatie continuiteitsreserve € 7.942 € -4.900
Mutatie fonds activa bedrijfsvoering € -28.860 € 5.620

€ -57.145 € 11.211
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Verkorte weergave van de balans en van de staat van baten en lasten over 2012 (in €) 
Een volledige jaarrekening kan op de website van onze stichting worden gedownload via 
http:// www.landschapsbeheerfriesland.nl/contact/formulier

Voor een specificatie toelichting lastenverdeling verwijzen wij naar bijlage 1 e.
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ACCOUNTANTSVERKLARING

De in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2012, bestaande uit de samengevatte balans 
per 31 december 2012 en de samengevatte staat van baten en lasten over 2012 zijn ontleend aan 
de gecontroleerde jaarrekening 2012 van Stichting Landschapsbeheer Friesland te Beetsterzwaag. 
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 
9 juli 2013. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave 
van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 
9 juli 2013.
 
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijn
650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen, zoals opgesteld door de Raad voor de Jaarverslag-
geving. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden 
van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Landschapsbeheer Friesland.
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde 
jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting op de 
jaarrekening.
 
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op 
basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder 
de Nederlandse Standaard 810, “Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële 
overzichten”.
 
Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten con-
sistent met de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Landschapsbeheer Friesland voor het jaar 
geëindigd op 31 december 2012 en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de 
toelichting op de jaarrekening.
 
Drachten, 9 juli 2013 
 
VAN DER VEEN & KROMHOUT
Registeraccountants
w.g. R.A. Noordhuis RA
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Bestemming resultaat en beleid t.a.v. reserves
Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve van maximaal van € 200.000,--.
Deze reserve dient ter dekking van risico’s in de bedrijfsvoering, continuïteit van projecten en 
het opvangen van tegenvallers in projecten, alsmede ter dekking van de kosten van personeel bij 
vervanging in geval van langdurig ziekteverzuim. 
Het saldo bedraagt per 31 december 2012 € -50.430 en bestaat uit:

fonds activa bedrijfsvoering € 21.154
algemeen  € -71.584
  ----------------
 € -50.430 

Het beleid is om in de post algemeen maximaal € 100.000 te hebben, helaas is daarvan tot nu toe 
niets gerealiseerd. Uitgangspunt daarbij is dat deze post dient voor het opvangen van financiële 
tekorten in projecten en het wegvallen van projecten waardoor dekking nodig is voor loondoor-
betaling van projectmedewerkers.
Voor dit onderdeel van de continuïteitsreserve wordt uitgegaan van 25% van de orderportefeuille 
(loon- en bijkomende kosten), zijnde € 400.000,--; 25% hiervan is € 100.000,--.
Hiermee moeten dekkingsproblemen kunnen worden opvangen in een of meer projecten, of een 
kwartaal overbruggen in loon- en bijkomende kosten in projecten. Hierbij mag opgemerkt worden 
dat in slechts enkele gevallen sprake zal zijn van problemen met de financiering, in verhouding tot 
de vele projecten die jaarlijks uitgevoerd worden.

Overigens is in 2013 als gevolg van het wegvallen van de Uitvoeringsdienst de hoogte van deze 
reserve heroverwogen en verlaagd naar €150.000.

Bestemming resultaat 2012: Het negatief saldo van € 34.744,- is ten laste gebracht van de continu-
iteitsreserve van de stichting. De reserve kan indien nodig besteed worden aan een sociaal plan in 
het kader van organisatieontwikkeling.

De stichting voert geen risicovolle beleggingen uit. De reserves worden beheerd op een spaar-
rekening. 

Het percentage van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling ten opzichte van het totaal van 
de baten voor het jaar 2012 is 93,4% (2011: 94,2%). Ten opzichte van het totaal aan lasten is dit voor 
2012 93,6% (2011: 94,2%).

Vaststelling jaarbegroting 2013
Op 26 september 2012 heeft het bestuur van de stichting de jaarbegroting voor 2013 vastgesteld. 
Daarmee zijn de financiële en beleidsmatige richtlijnen voor het boekjaar 2013 voor de organisatie 
bepaald. Deze begroting staat in bijlage 1d.

Vooruitzicht 2013 en verder
De vooruitzichten voor 2013 zijn ten opzichte van 2012 stabiel. 
Grote recente verandering is dat eind 2012 de Uitvoeringsdienst afgestoten is. Dit organisatie-
onderdeel had te kampen met financiële tekorten, waardoor de financiële situatie van de totale 
organisatie onder druk kwam te staan. Om deze weer financieel gezond te maken is rond de zomer 
het definitieve besluit genomen dit deel definitief af te stoten ( een eerdere reorganisatie heeft 
plaatsgevonden in 2010, toen ook met ontslagen als gevolg).
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Voor de overige organisatiedelen kan het jaar 2013 met vertrouwen tegemoet gezien worden: de 
projectenorganisatie heeft een goed gevulde orderportefeuille ( bij aanvang van het jaar was deze 
voor 75% gedekt) en ook de (basis)taken uit te voeren in opdracht van de Provincie o.b.v. offerte 
zijn voldoende.

Na 2013 krijgt de organisatie met flinke bezuinigingen te maken, vanaf 2014 wordt ongeveer 30% 
minder basissubsidie ontvangen. De Stichting is zich aan het beraden hoe dit opgevangen moet 
worden. ( zie ook Verkenning strategische samenwerking, par. 1.4)
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2 De Activiteiten

2.1 Het kader

Het Beleidskader Landschapsbeheer Friesland 2011-2013 vormde in 2012 nog steeds de basis van 
het uit te voeren landschapsbeleid. Dit Beleidskader, in nauwe samenwerking tussen provinciale 
beleidsambtenaren en Landschapsbeheer Friesland ontwikkeld, werd begin 2011 vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten van Friesland. 
De basis voor deze Nota is de Agenda Landschap en de Agenda Soorten van de Provinsje Fryslân 
2010-2013, die in dezelfde tijd vorm werd gegeven.

In het Beleidskader wordt het landschapsbeleid in lijnen vertaald. Achtergrond hiervan is als volgt 
verwoord:
“Het strategisch beleid voor landschap staat in het Streekplan. Het werk voor landschap in Fryslân 
kent een cyclisch proces. We onderscheiden: 
• de beleidslijn: kernkwaliteiten van het landschap uitgewerkt;
• de advieslijn: over landschappelijke aspecten bij planvorming; 
• de monitoringslijn: bijhouden van de stand van het landschap. 

Voorwaardelijk voor het kunnen voeren van landschapsbeleid is draagvlak en financiering. Draag-
vlak komt tot stand door het gebruik van het landschap door mensen. Landschap lijkt gratis maar 
het op peil houden van een fraai landschap kost geld. Daarom worden aan het inhoudelijke werk 
voor landschap nog toegevoegd:
• de participatie/draagvlaklijn: zorgen voor een goede wisselwerking tussen landschap en 
 mensen, draagvlak onder de bevolking voor landschap. Het gaat om landschap voor mensen, 
 toegankelijkheid van het landschap, participatie van mensen in landschap (vrijwilligerswerk), 
 de meerwaarde die landschap heeft voor het menselijk leven, mee als basis voor economische 
 activiteiten; 
• de financieringslijn: zoeken naar (alternatieve) financieringsbronnen voor behoud en 
 ontwikkeling van landschap samen met partners (fondsvorming).

Tenslotte gaat het bij landschap niet alleen om mooie woorden, maar om daadwerkelijke zorg voor 
het landschap. De laatste lijn is daarmee:
• de subsidielijn/projectenlijn: daadwerkelijk uitvoering geven aan behoud en ontwikkeling van 
 het landschap door projecten te subsidiëren en uit te voeren (schop in de grond).”

Voor Soorten is een separaat onderdeel (par.2.2.6) toegevoegd onder het motto: verbinden soort en 
landschap.

Op basis van dit Beleidskader 2011-2013, heeft Landschapsbeheer Friesland haar activiteiten-
programma 2012 opgesteld. Allereerst zijn hierin de productafspraken met de provincie uitgewerkt 
volgens de indeling in lijnen. Daarnaast werkt Landschapsbeheer Friesland als projectenorganisatie.
Producttaken en projecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: voor een belangrijk deel 
vloeien projecten voort uit producttaken.
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Voor een goed en volledig beeld van de activiteiten (producttaken en projecten) die Landschapsbe-
heer Friesland in 2012 uitvoerde is voor iedere lijn in het landschapsbeleid verslag gedaan. Diverse 
onderwerpen en projecten die binnen een bepaalde lijn aan de orde zijn, zijn beschreven in para-
graaf 2.2.2 t/m 2.2.6.
De prestaties, die onderdeel zijn van de contractsafspraken met de Provinsje Fryslân, zijn opgeno-
men in het Prestatie overzicht 2012 (H 4.). De taken die direct aan een project zijn verbonden, zijn 
ondergebracht in diverse projecten. Zie het Overzicht Projecten 2012 (H 5.). 
De communicatieactiviteiten (H 6.) zijn deels projectgebonden en komen deels voor rekening van 
de organisatie en het werkterrein van Landschapsbeheer Friesland. Enkele zelfstandige commu-
nicatieprojecten zijn gelieerd aan het kenniscentrum en zijn als project in het Projectenoverzicht 
terug te vinden.

2.2 Lijnen in Landschapsbeleid

2.2.1 Beleidslijn 

Kader
De Provinsje Fryslân heeft in 2012 het Werkboek Landschap, Cultuurhistorie en Stedenbouw, 
”Grutsk op ‘e Romte” (Grutsk) uitgebracht. Dit werkboek geeft een beschrijving van de kern-
kwaliteiten van alle landschapstypen in Fryslân. Daarbij worden de gewenste ontwikkelings-
richtingen en adviezen aangegeven t.a.v. de te verwachte ontwikkelingen. In Grutsk is tevens de 
Cultuurhistorische Kaart van Fryslân geïntegreerd. 
Aan dit werkboek is door de provincie een communicatietraject gekoppeld. De provincie voert 
samen met Landschapsbeheer Friesland dit communicatietraject uit. Hierbij gaat het met name om 
het informeren van gemeenten over het instrument Grutsk, het verzamelen van verbeterpunten 
en aanvullingen en het informeren over de procedure die de provincie voorstaat. In 2012 is door 
de provincie in een aantal Plattelânsregio’s een bijeenkomst georganiseerd voor de betreffende 
gemeenten.
Het Atelier Fryslân, dat mede op grond van Grutsk adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van 
Fryslân is in het najaar van 2012 gestopt. 

In de beleidslijn zit ook de nadere uitwerking van kernkwaliteiten in de landschapsvisies voor de 
twee Nationale Landschappen, Noardlike Fryske Wâlden en Zuidwest-Fryslân. 
De Kansenkaart Landschap Zuidwest Fryslân is opgesteld in opdracht van het Platform Plat-
telânsprojekten Zuidwest Fryslân. Dit document beschrijft het landschap en geeft landschappelijke 
kansen bij ontwikkelingen aan.
De Landbouwagenda Zuidwest Fryslân 2012-2022 is een uitvoeringsagenda gericht op de verster-
king van de landbouw in Zuidwest Fryslân. De Landbouwagenda is een concrete uitwerking van de 
landbouwagenda Foarútbuorkje 2011-2013 van de provincie Fryslân. De Landbouwagenda schetst 
ambities en wensen om in een actieve samenwerking tussen diverse partijen te komen tot prakti-
sche projecten die bijdragen aan een gezonde en levendige agrarische regio en een versterking van 
het Nationaal Landschap. 
Voor de Noordelijke Friese Wouden is een landschapsvisie opgesteld “Boer en Landschap” waarin 
met name de relatie landbouwlandschap centraal staat. Dit document is vooral voor het stroomlij-
nen van de bestemmingsplannen van de gemeenten opgesteld. Verdere uitbouw van deze land-
schapsvisie voor andere thema’s als natuur, water, recreatie, wonen en bedrijvigheid is wenselijk om 
te laten zien hoe de landschappelijke kernkwaliteiten geborgd kunnen worden en de identiteit van 
het gebied nauwkeuriger kan worden bepaald.
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Cultuurhistorie 

2012 stond in het teken van het Jaar van de Historische Buitenplaats. Binnen de activiteiten 
van Landschapsbeheer Friesland in het kader van dit bijzondere jaar zijn velerlei activiteiten en 
projecten georganiseerd en tot stand gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen cultuur-
landschappen en objecten met een bijzondere cultuurhistorische waarde. Voor wat betreft de 
cultuurhistorische landschappen heeft Landschapsbeheer Friesland zich specifiek ingezet voor het 
terpen- en wierdenlandschap, het cultuurlandschap op Terschelling en het Parklandschap rond 
Beetsterzwaag. Bijzondere cultuurhistorische objecten die specifiek aandacht hebben gekregen zijn 
de tuinen van Vlaskamp, de eendenkooien, het Koepelbos en de Grachtsluis.
Tenslotte is gewerkt aan de Friese Waterlinie. Deze linie ligt in Zuidoost Fryslân. Dit is een histo-
risch gegeven dat terug te vinden is in het landschap en zodanig ontwikkeld kan worden dat een 
impuls aan de streek gegeven kan worden.

Terpen- en Wierdenlandschap in ontwikkeling
Op verzoek van de provincie Fryslân (archeologie) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een 
programma ‘Terpen- en wierdenlandschap in ontwikkeling’. In overleg met de programmacoördi-
nator Werelderfgoed, landschap en cultuurhistorie van het Waddenfonds wordt gewerkt aan een 
programma. Dat wil zeggen dat een ontwikkelingsprogramma voor het terpen- en wierdenland 
voor de lange termijn wordt ontwikkeld. 
Het is een interprovinciaal initiatief voor het gehele vaste land in de Waddenregio, grenzend aan 
het Werelderfgoed Wadden. In Fryslân loopt al een project met als doel het behoud van de agra-
rische (onbebouwde) terpen. In Groningen zijn enkele bewoonde wierden hersteld. Deze erva-
ringen en opgebouwde expertise zijn uitgangspunt. Mede door de aanstelling van een hoogleraar 
Terpen&wierden (G. de Langen van prov. Fryslân) dringt het besef op dat we hier te maken hebben 
met een eeuwenoud, bijzonder landschap dat door de eeuwen 
heen veranderd is en aan slijtage onderhevig is. Aanleiding om een 
interprovinciaal meerjarenprogramma op te zetten. Belangrijkste 
onderdelen zijn: samen met de bewoners herstellen van terpen en 
wierden; het vertellen van het verhaal van het Terpen- en wierden-
land op basis van archeologisch onderzoek, landschappelijk onder-
zoek en de verhalen uit de dorpen, marketing en promotie, recreatie 
en toerisme.
Voor dit project is een Waddenfondsaanvraag in voorbereiding. 
Landschapsbeheer Friesland en Landschapsbeheer Groningen 
worden trekker van dit project.

Ontwikkelingsvisie Parklandschap Beetsterzwaag&Olterterp
Op initiatief van de Vereniging Opsterlandse Groene parels en in samenwerking met de Bosgroep 
Noord Nederland is een project ontwikkeld voor een ontwikkelingsvisie op het bosgebied van de 
landgoederen rond Beetsterzwaag. Dit project is gehonoreerd voor een Belvedere-subsidie. 

In 2012 is dit project afgerond en opgeleverd. In een algemene informatieavond zijn de bewoners 
geïnformeerd. Er is een vervolg gestart waarin wordt onderzocht of met behulp van vrijwilligers een 
stap gezet kan worden in het onderhoud. Ook is een vervolg gemaakt voor het toegankelijk maken 
van de verzamelde historische gegevens. Het ligt in de bedoeling een publieksvriendelijk boek over 
de buitenplaatsen in Beetsterzwaag uit te geven. Landschapsbeheer Friesland werkt hier aan mee.
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Landschapsbiografie Terschelling
Landschapsbeheer Friesland heeft in samenwerking met het Kenniscentrum Landschap van de 
Rijksuniversiteit Groningen en de Cultuurhistorische vereniging Skylge myn Lântse het initiatief 
genomen om voor heel Terschelling een landschapsbiografie op te stellen.
Landschapsbeheer Friesland heeft gesprekken gevoerd met DLG, Staatsbosbeheer, de gemeente, 
Plattelânsprojekten, de provincie en Vitens. Alle partijen hebben positief op het initiatief gerea-
geerd. Dit heeft ertoe geleid dat in december 2011 een bijeenkomst werd georganiseerd waarin met 
elkaar van gedachten is gewisseld over dit initiatief en waarin de mogelijkheden om te komen tot 
een landschapsbiografie zijn verkend. Er wordt een Waddenfondsaanvraag voorbereid om financie-
ring onder dit project te krijgen. Op advies van het Waddenfonds wordt aan de landschapsbiografie 
een aantal uitwerkingen gekoppeld: Ro-vraagstuk in de polder; verblijfsrecreatie in de binnenduin-
rand; en het beheer van de duinen. Deze onderdelen worden momenteel uitgewerkt.

Het Kenniscentrum ziet de landschapsbiografie voor Terschelling als een eerste stap om alle eilanden 
op te pakken. Zij wil hiervoor een meerjarenprogramma opzetten. Landschapsbeheer Friesland 
neemt in dit complexe gremium de rol van procesbegeleider op zich en slaat de brug tussen over-
heden, burgers en wetenschappers om zo tot een gedragen toekomstontwikkeling op de eilanden te 
komen.

Jaar van de Historische Buitenplaats
Het jaar 2012 is uitgeroepen tot ‘Jaar van de Historische Buitenplaats’ en 
dat heeft Landschapsbeheer Friesland niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Zo heeft Landschapsbeheer Friesland het idee ingebracht om de jaarlijkse 
Natuurwerkdag te organiseren rond het thema ‘Staten en Stinzen’. Een 
8-tal locaties heeft in dit kader deelgenomen aan deze dag. Daarnaast is 
er ingezet op het ontwikkelen van een lesprogramma voor basisschool-
leerlingen rond het thema ‘staten en stinzen’. Landschapsbeheer neemt 
hierin het voortouw in samenwerking met de Museumfederatie. Er wordt 
samengewerkt met Keunstwurk en het Steunpunt Monumentenzorg. 
Educatieproject Staten en Stinzen: 
I.s.m. Stichting Staten en Stinzen, Steunpunt Monumentenzorg, de Friese Museumfederatie en 
Keunstwurk wordt een educatief programma rondom Staten en Stinzen ontwikkeld. Het project-
plan daarvoor is ingediend bij Fonds Cultuurparticipatie en de Provincie Fryslân (budget erfgoed) 
en zal ook voor een financiële bijdrage bij het Bernard Cultuurfonds worden ingediend. Land-
schapsbeheer Friesland is de indiener van het project, Stichting Staten en Stinzen wordt eigenaar 
van de lessenserie. Aanleiding voor het ontwikkelen van dit project is het Jaar van de Historische 
Buitenplaats en de werkgroep waar LBF deel van uitmaakte. Er werd geconstateerd dat er binnen 
alle activiteiten binnen dit themajaar weinig aandacht is voor de jeugd. Doel is om de Friese jeugd 
te interesseren voor dit erfgoed middels een schoolbreed lessenpakket gericht op de Friese basis-
scholen.

Grachtsluis
Op 16 november 2012 heeft heropening plaatsgevonden van de Grachtsluis. Op initiatief van de 
dorpsbewoners van Munnekeburen heeft LBF samen met de Stichting Waterschapserfgoed een 
project opgezet met als doel om de vervallen Grachtsluis te Munnekeburen op te knappen. 
De ligging van de sluis en de rijke historie lenen zich uitstekend voor een project met een bredere 
doelstelling, namelijk bewustwording bij omwonenden en bezoekers t.a.v. het ontstaan van de 
Grote Veenpolder. Landschapsbeheer is verantwoordelijk voor het onderdeel ‘Verankering’. 
Producten bestonden uit een kleine tentoonstelling en een publicatie over de Grachtsluis. De ten-
toonstelling is eind april geopend (in de Rietnymf) en heeft tot het eind van deze zomer geduurd. 
In het kader van de ‘Verankering’ zijn daarnaast nog een zitgelegenheid en infopaneel bij de sluis 
geplaatst.
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Inventarisatie ‘Vergeten tuinen van Vlaskamp”
Iedere tuinliefhebber heeft wel eens gehoord van de beroemde tuinarchitect Lucas Roodbaard. 
Bijna niemand kent zijn opvolger Gerrit Vlaskamp (1834-1906). De “Vergeten Tuinen” van Gerrit 
Vlaskamp zijn onlangs herontdekt door Aly van der Mark. Tijdens de research voor haar boek over 
de hoveniersfamilie Vlaskamp / Westra werd Aly gewezen op het archief van boomkwekerij Bosgra 
(d.d. 1860). In fraai gebonden boeken vond Aly tot haar verbijstering 320 plantlijsten van de 
vroeger vermaarde tuinarchitect Vlaskamp. Met deze ontdekking in de Bosgra-archieven start 
dan ook een omvangrijke inventarisatie en zoektocht naar de vergeten tuinen; waar zijn ze gelegen, 
zijn ze nog intact? Het projectonderdeel waar LBF uitvoering aan heeft gegeven behelst naast de 
veldinventarisatie een historisch onderzoek en op basis hiervan een tuinhistorische analyse. 
De onderzoeksgegevens worden onder andere via internet openbaar toegankelijk gemaakt. 
De veldinventarisatie kan gezien worden als de start van een groot tal activiteiten rond Vlaskamp 
als onderdeel van een nog op te zetten groter project rond Vlaskamp met de naam “Vergeten tuinen 
van Vlaskamp”. Er zal bijvoorbeeld een boek verschijnen, er zal een documentaire worden gemaakt 
en in 2014 zal het Fries Museum een tentoonstelling wijden aan Vlaskamp en zijn tijd.

Ontwikkeling Koepelbos
Op initiatief van de dorpsbewoners van Oldeberkoop en Staatsbosbeheer heeft LBF een project 
ontwikkeld met als doel om uitvoering te geven aan een herstelplan voor het Koepelbos en het 
hertenkamp in Oldeberkoop. Adviesbureau Noordpeil heeft een inrichtingsplan gemaakt voor het 
park. Hoogstwaarschijnlijk heeft de vermaarde 19e-eeuwse tuinarchitect Roodbaard een ontwerp 
gemaakt voor het park. De uitvoering van het plan zal plaatsvinden in fasen. Voor de eerste fase van 
de uitvoering is een aanvraag ingediend bij Plattelandsprojecten en deze is gehonoreerd. Andere 
financiers zijn de gemeente, Staatsbosbeheer, de Stichting het Hertenkamp en fondsen uit het dorp.
Inmiddels is de uitvoering van het Hertenkamp in volle gang. Het avonturenbos en het herstel van 
het Koepelbos zullen in 2013 plaats vinden.

Eendenkooien
Landschapsbeheer Friesland heeft samen met Landschapsbeheer Groningen, Landschap Noord-
Holland, terreinbeherende organisaties (SBB, NM) en de Kooikersvereniging een project ontwik-
keld met als doel om de eendenkooien in het Waddengebied een nieuwe toekomst te geven. Er lig-
gen veel kansen om de eendenkooien een meerwaarde te geven voor het waddengebied (recreatie, 
streekproduct, onderzoek, rust) en dit in een zodanige onderlinge afstemming, dat deze toekomst 
ook duurzaam is. Het project zal in 2013 worden ingediend bij het Waddenfonds.

Friese Waterlinie
Het project ‘Planontwikkeling De Friese Waterlinie is in 2010 
gestart. Voormalig gedeputeerd Dhr. B. Mulder was voorzitter 
van de stuurgroep. De gemeenten waren vertegenwoordigd 
via de wethouders en ook de RUG en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed waren vertegenwoordigd. Er is een ontwik-
kelingsvisie opgesteld. Daarna is een werkprogramma gemaakt 
waarin een aantal specifieke punten uit de ontwikkelingsvisie 
zijn uitgewerkt en waarin alle initiatieven uit de streek zijn op-
genomen, beschreven en op geld en tijd gezet. In mei heeft 
de oplevering op de Blessebrugschans plaatsgevonden onder 
grote belangstelling van bestuurders en bewoners. 
Gedeputeerden J. de Vries en S. Poepjes waren aanwezig om het banier van de Friese Waterlinie in 
ontvangst te nemen. Vervolgens is Landschapsbeheer Friesland op zoek gegaan naar mogelijkhe-
den om een regie op de ontwikkelingen rond de Friese Waterlinie te voeren. Hiervoor zijn diverse 
gesprekken gevoerd en is een informatieve notitie in het gebiedsplatform gebracht.
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Ruimtelijke kwaliteit

Nije Pleats en schaalvergroting in de landbouw 
Vanaf 1 december 2011 is de Nije Pleats als zelfstandig loket bij Hûs en Hiem ondergebracht.
Voorwaarde was hierbij dat het als een zelfstandige eenheid herkenbaar bleef en dat er een evaluatie 
na 2 jaar ging plaatsvinden. 
Landschapsbeheer Friesland bleef in 2012 deelnemen aan de werksessies, maar wil met name 
de zorg voor kwaliteitsbehoud in gezamenlijk overleg verankeren in het toekomstig concept van 
werken. Tijdens de implementatiefase had Landschapsbeheer Friesland een notitie daartoe opge-
steld, waarin samen met gemeente en agrariër de kwaliteit van het ontwerp behouden kon worden. 
Helaas is dit onderdeel niet in de werkmethodiek geborgd gebleven, zodat Landschapsbeheer 
Friesland voor het beheer, onderhoud en de kwaliteitsborging afhankelijk blijft van de vrijwillige 
deelname van agrariër en gemeente. Tijdens de werksessies hebben we hier steeds aandacht voor 
gevraagd. Dit heeft enkele malen geleid tot vervolgafspraken.
Doordat de toepassing van de Nije Pleats-methodiek door het expertiseteam nu ook financiële con-
sequenties heeft (in de pilotfase betaald door de provincie) liepen de aanvragen voor de werksessies 
terug. Dit heeft diverse oorzaken, niet alleen de terughoudendheid vanuit de agrariër, maar ook die 
van de gemeente liggen hieraan ten grondslag. Landschapsbeheer Friesland betreurt dat en heeft 
dat ook kenbaar gemaakt bij de provincie. Overigens kan de methodiek op zich rekenen op een 
groot draagvlak onder de agrariërs, de LTO.

Moai Fryslân 
De Provinsje Fryslân heeft het werkboek ‘Grutsk op è Romte’ ontwikkeld, hetgeen een nadere uit-
werking van het Streekplan is, als het gaat om de ruimtelijke kwaliteit. 
Met het oog op het betrekken van de bewoners en burgers heeft LBF samen met de FMF afgelopen 
jaar een projectplan ontwikkeld, Moai Fryslân. Er werd een start gemaakt met het onderdeel 
TV-serie; in de enquête was reeds voor een belangrijk deel voorzien, omdat i.h.k.v. de tussentijdse 
evaluatie Streekplan eveneens een enquête is uitgevoerd. 

Nationaal landschap Zuidwest Fryslân

Lânskippers
Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân heeft een werkgroep in het leven geroepen om invulling en/of 
uitwerking te geven aan de kansenkaart Zuidwest Fryslân. Landschapsbeheer Friesland participeert 
in deze werkgroep. De bedoeling is om te komen tot concrete uitvoeringsprojecten. Zover is het op 
dit moment nog niet.

Landbouwagenda Zuidwest Friesland
Eind 2011 is in Zuidwest een proces gestart om in samenwerking met de streek tot een uitvoerings-
agenda te komen, gericht op versterking van de landbouw en het landschap in Zuidwest Fryslân. 
De landbouwagenda zal onderdeel gaan uitmaken van de Streekagenda in de regio. Onder de titel 
‘Boer en samenleving’ is een proces gestart om de landbouwagenda van inhoud te voorzien. 
Er zijn regiobijeenkomsten georganiseerd waarbij vertegenwoordigers vanuit maatschappelijke 
organisaties, overheden, MKB, dorpsbelangen e.a. gebrainstormd hebben over de landbouw in 
relatie tot maatschappelijke vraagstukken. Landschapsbeheer Friesland leverde hierbij diverse 
bijdragen, zowel in de aanloop als bij een verdere invulling. Er zijn verschillende kansrijke ideeën 
en projecten benoemd en beschreven die de landbouw en het landschap kunnen verbeteren en 
versterken. Deze zijn onder te verdelen in vier hoofdthema’s:
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• Duurzame energie
• Imago van de landbouw
• Beleving en kwaliteit van natuur en landschap 
• Landbouw, economie en milieu 
De landbouwagenda Zuidwest Fryslân 2012-2022 is op 25 september overhandigd aan bestuurders 
van provincie Fryslân en gemeenten uit de regio. In de agenda zijn twee projecten opgenomen 
waarbij LBF betrokken is: Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân en Toekomst boerenerven Zuidwest. 

Toekomst van de boerenpleats in Zuidwest Fryslân
N.a.v. de thema’s ‘Beleving en kwaliteit van natuur en landschap’ en Imago van de landbouw, is het 
projectplan “Toekomst van de boerenpleats in Zuidwest Fryslân” als verder te ontwikkelen initiatief 
opgenomen in de Landbouwagenda. Landschapsbeheer Friesland heeft, in overleg met Plattelâns-
projekten Zuidwest, LTO afdeling Nijefurd en gemeente Súdwest Fryslân, het initiatief genomen 
om het project verder uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een projectplan met als doel het 
maken en uitvoeren van 20 inrichtingsplannen voor herstel van bestaande erven en nieuwe aanleg 
én het opstellen en uitvoeren van 10 herstelplannen voor erven met achterstallig onderhoud. 
Het project wordt in 2013 voorgedragen voor subsidie.

Dorpslandbouw Zuidwest Fryslân
Eveneens als onderdeel van de Landbouwagenda, onder de thema’s: Imago van de landbouw, bele-
ving van natuur en landschap én landbouw, economie en milieu, is in samenwerking met 3 dorpen 
en diverse andere partners een koepelproject Dorpslandbouw voorbereid en opgenomen in de 
Landbouwagenda Zuidwest Fryslân. Het project wordt verder beschreven onder de Draagvlaklijn.

Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Stuurgroep NFW, Ambtelijk vooroverleg 
Viermaal per jaar komt de Stuurgroep van Nationaal Landschap NFW bijeen. De agenda en de te 
behandelen stukken worden vooraf besproken in het Coördinerend Ambtelijk Overleg (CAO), 
waarin Landschapsbeheer Friesland en FMF zijn vertegenwoordigd. Voorafgaande aan de stuur-
groepvergaderingen NFW, wordt een achterbanoverleg georganiseerd voor de natuur en land-
schapsleden van de stuurgroep, Jan Boelen en Hans van der Werf van de Friese Milieufederatie. 
In dit overleg worden relevante punten op de agenda doorgesproken, meningen gedeeld en zorg-
punten aangegeven. Ook zaken die aan de orde zijn binnen de themagroepen kunnen onderwerp 
zijn om op de agenda te krijgen van de Stuurgroep. Deelnemers aan het achterbanoverleg zijn in 
ieder geval ook de leden voor natuur en landschap binnen de themagroepen van het NationaaI 
Landschap. 

Belangrijke onderwerpen in het afgelopen jaar die op de agenda stonden van de Stuurgroep, waren 
o.a.:
• Pilot Energie uit Hout; onderzoek gebruik van biomassa uit 
 landschap door praktijkproeven. Aan de hand daarvan is door 
 een samenwerkingsverband van vereniging NFW, projecten 
 LTO Noord en Landschapsbeheer Friesland een businessplan 
 ontwikkeld waarin een implementatie is voorgesteld voor de 
 komende jaren. Voor het implementatietraject werd door 
 dezelfde samenwerkingspartners een projectplan opgesteld
• Voortgang van het Sociaal Economisch Masterplan (SEM) 
 Noordoost Friesland (hiervan maakt het Nationaal landschap 
 NFW onderdeel uit), de te ontwikkelen organisatiestructuur   
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 en ANNO (Agenda Netwerk Noordoost) waarin een prioriteitenlijst van projecten.
• Pilot GLB, waarbij de Vereniging één van de 4 pilots is van het Min. EL&I. De ontwikkelingen 
 GLB bepalen in hoge mate de mogelijkheden voor beheergeld voor landschap 2014-2020. 
• Effecten decentralisatie en bezuinigingen op natuur en landschap, de status Nationaal Landschap 
 door het Rijk opgeheven.
• Uniformering regelgeving landschap: in het kader gemeentelijke bestemmingsplannen buiten-
 gebied; daaraan gekoppeld is het project inventarisatie landschapselementen voor de 5 gemeenten 
 door Landschapsbeheer Friesland
• Projectvoorstel voor een Landschapsbiografie, als 1e stap naar een verbrede Landschapsvisie
• Financiële consequenties, uitputting projectfinanciering vanuit PP Noordoost

Themagroep Archeologie en Cultuurhistorie
Op basis van de startnotitie is door de themagroep gewerkt aan het doorontwikkelen van een 
projectvoorstel voor een landschapsbiografie. Doel is de landschapsvisie in de Noardlike Wâlden 
te verbreden met het onderdeel landschapsgeschiedenis. Landschapsbeheer Friesland is als trekker 
opgetreden. Het voorstel werd inhoudelijk mee vorm gegeven door de RUG. (landschapsgeschiede-
nis) en de Fryske Akademy. Ook de vereniging NFW participeerde en heeft zich flink ingezet voor 
de realisatie van het voorstel.

Themagroep Natuur en Landschap
In 2012 zijn door de themagroep een aantal thema’s opgepakt/besproken. 
• Er is een werkgroep ingesteld om gezamenlijk de voorliggende praktische problematiek omtrent 
 perceelgrootte en doorgangen te vertalen in algemene spelregels. Daarbij werd ook een verken-
 ning gestart naar het instellen van een zogenaamde houtwallencommissie waarover een advies 
 naar de stuurgroep Nationaal Landschap is verstuurd. 
• Herziening bestemmingsplannen gemeenten nauw samenhangend met bovenstaande 
 problematiek.
• Het betrekken van bewoners bij het nationaal landschap. Doel is in 2013 een project te ontwik-
 kelen voor een dorp en omliggend gebied waarbij een kwaliteitsimpuls voor landschap en 
 bewustwording van burgers bij landschap hand in hand gaan. 
• Het nieuwe GLB is een van de belangrijkste onderwerpen in 2012 geweest. Het vormgeven van 
 de afspraken met overheden (voordeur) en leden (achterdeur) is een belangrijk item alsmede het 
 vormgeven van de controle.
• Dwarsverbanden zijn steeds gelegd met lopende projecten als landschapsinventarisatie, 
 biodiversiteitsonderzoek en onderzoek autochtoon plantmateriaal.

Natuur en landschap in Streekagenda’s

Het nieuwe Plattelandsbeleid in de provincie zal nader vormgegeven worden in zgn. Streekagenda’s. 
(Coöperatiegedachte)
Aanleiding voor het initiatief om te komen tot streekagenda’s is de 
veranderende rol van de overheid in combinatie met afnemende 
financiën. Er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. In de streek-
agenda worden opgaven meerjarig gebundeld wat moet zorgen voor 
minder ambtelijke en bestuurlijke drukte. In de vergadering van 23 
mei is de nota “Wurkje mei streekaginda’s” in Provinciale Staten (PS) 
vastgesteld. Het is de bedoeling dat de agenda’s in 2014 operationeel 
zijn en al eerder waar dat mogelijk is.
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Tot op dit moment lijkt het erop dat met name de verschillende overheidslagen de streekagenda 
voor de betreffende regio samenstellen. De ‘groene’ thema’s natuur, landschap en duurzaamheid 
zijn vaak nog onderbelicht.
Toch trachten we in gezamenlijkheid (groene organisaties), de groenblauwe component op de 
agenda te krijgen in de verschillende gebieden. Diverse overleggen vonden plaats ter voorbereiding 
van werkconferenties. In de diverse regio’s heeft Landschapsbeheer Friesland deelgenomen aan 
brainstormbijeenkomsten die vanuit de gebiedsplatforms werden georganiseerd om input te verza-
melen voor de agenda’s. Hierbij viel op dat, zodra de beleidsthema’s een concretere invulling kregen, 
bijv. door het benoemen van projecten, landschapsprojecten samen met de bewoners van de streek, 
de cultuurhistorie en de bijdrage aan de leefbaarheid van de regio, deze zeer aanspraken. 
In november werd het Streekhuis Noordoost Friesland geopend, waarbij wij betrokkenheid hadden 
middels het project Energie uit Hout, samen met NFW. T.b.v. de Streekagenda van de regio Noord-
west is door ons tijdens de werkconferentie in december vooral ingezoomd op de rijke cultuurhis-
torie en het landschap en de aanknopingspunten met de economische kansen die er liggen voor het 
cultuurtoerisme. 

Provinciale beleidsontwikkelingen: landschapsbeleid a.g.v. bezuinigingen

Eind 2011 werd een start gemaakt met nadenken over een nieuw beleid: gezamenlijke brainstorms 
werden door de provincie georganiseerd voor een nieuwe nota natuur en landelijk Gebied.
Landschapsbeheer Friesland nam hieraan deel, met name gericht op het landschapsbeleid 
(genoemd als een van de vervallen doelen in het Akkoord van Bleker met het IPO).
Begin 2012 kreeg de Nota verder vorm, waarbij duidelijk werd dat het provinciale beleid voor 
landschap sterk ondergeschikt bleef; m.b.t. landschap werd ingestoken op 3 gebiedsontwikkelings-
projecten: Centrale As, Franekeradeel-Harlingen en de N381. T.b.v. de 5 plattelânsgebieden rest 
nog een beperkt bedrag om projecten te cofinancieren. Aandacht gaat in de nieuwe Nota 
(aangevuld met een reparatie door het Lente-akkoord) vooral uit naar Natuur en EHS.
Ter voorbereiding van de behandeling van de Nota in de Staten, heeft Landschapsbeheer Friesland 
getracht de problematische situatie rond het landschapsbeleid onder de aandacht te brengen van de 
provinciale statenleden.

2.2.2 Advieslijn

Kader 
In het Streekplan is aangegeven dat de provincie ruimtelijke kwaliteit hoog in het vaandel heeft 
staan. Vroegtijdig advies geven bij provinciale projecten en gemeentelijke projecten is de opgave 
voor landschap in dit verband. 
Landschapsbeheer Friesland neemt, in afstemming met de provincie, hierin een plaats in. Zij 
onderschrijft het belang om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij processen en projecten 
om de ruimtelijke kwaliteit te behoeden en te verbeteren.

Belangrijke onderwerpen en thema’s, die in 2012 aan de orde waren, en waaraan Landschapsbeheer 
Friesland heeft gewerkt:
a advisering bij provinciale projecten, bijvoorbeeld:
 - provinciale wegenprojecten (zoals de inpassing van de Centrale As, de N381, Rotonde Joure 
  etc. waarvoor in eerste instantie het thema document “Fryske diken in ’t grien” het koers-
  document is). 
 - streekplanprojecten (zoals landgoederen, Bedrijventerreinen in het landschap, herziening 
  Windstreek). 
 - pMJP-projecten (zoals de gebiedsontwikkelingen, Harlingen-Franekeradeel, Terschelling),   
  ontwikkelingen in Nationaal Landschap NFW en Zuidwest Fryslân
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b. advisering bij gemeentelijke projecten, bestemmingsplannen, beeldkwaliteitkaders, hiervan 
 afgeleide groenplannen in dorpen, stadsranden. Advisering projectontwikkelaars en eigenaren 
 (inpassing boerderijen o.a. Nije Pleats, verblijfsrecreatie-initiatieven, boseigenaren).Hierbij ook 
 projectontwikkeling en zorg voor uitvoering van onderhoud- en versterkingsprojecten voor 
 specifieke landschapselementen. 
c. (onafhankelijke) adviezen die aan het Atelier Fryslân worden gevraagd. Landschapsbeheer 
 Friesland wordt hierbij regelmatig betrokken. 
d. Herstel en versterking van kernkwaliteiten van landschap, o.b.v. richtlijnen Werkboek ‘Grutsk’. 
 Projectontwikkeling en coördinatie van uitvoering door Landschapsbeheer Friesland.
e. Advisering en ondersteuning particuliere grondgebruikers en -eigenaren, agrariërs en agrarische 
 natuurverenigingen: Landschapsbeheer Friesland vervult een loketfunctie vanuit haar kennis-
 centrum landschap. Specifiek voor de regio Zuidoost Friesland ondersteunen en faciliteren van 
 het Steunpunt Landschap behoort tot de projecttaken van Landschapsbeheer Friesland.
f. Advisering m.b.t. landschap binnen programma’s en subsidiestelsels (SNL)

Voor deze advieslijn is in de provinciale organisatie het Team Ruimtelijke Kwaliteit gevormd. Dit 
team werkt binnen de provinciale beleidskaders en binnen het Programma Ruimtelijke Kwaliteit. 
Regelmatig organiseert zij rondom thema’s en onderwerpen bijeenkomsten met de betrokkenen. 
Landschapsbeheer Friesland participeert en ondersteunt hierbij.

Advisering ruimtelijke kwaliteit 

Nije Pleats
In 2012 zijn, na het implementatietraject en onderbrenging van 
Nije Pleats bij Hûs & Hiem (eind 2011), minder aanvragen in 
werksessies behandeld. De schaalvergroting, waarbij veelal ver-
groting van het bouwblok aan de orde is, vraagt om toepassing 
van het succesvolle concept van werken. Niet alleen geeft het een 
kwalitatief beter resultaat voor het landschap, maar ook wordt 
tijdwinst behaald. Bij de werksessies zitten de partijen direct bij 
elkaar aan tafel en wordt een gezamenlijke oplossing bedacht, 
waarmee vergunningverleners allen uit de voeten kunnen.
Bij de werksessies zit Landschapsbeheer Friesland ook aan tafel. 
Wij hebben zorg voor de landschappelijke inpassing tijdens het 
proces, maar zeker ook proberen we tot een afspraak te komen 
met de agrariër en gemeente om een goede uitwerking van het 
plan en duurzaam beheer en onderhoud te regelen. In 2012 heeft Landschapsbeheer Friesland aan 
14 werksessies deelgenomen (zie ook Beleidslijn). Tevens zijn door ons diverse adviezen uitge-
bracht en plannen uitgewerkt bij aanvragen buiten Nije Pleats om. Dit betrof zowel grootschalige 
als kleinschalige uitbreidingen (bijv. een werktuigenloods) en landschappelijke versterking van 
bestaande erven.

Bedrijventerreinen
Landschapsbeheer is betrokken geweest bij de uitbreiding van Douma-Staal in Sneek, een bedrijf 
dat wil uitbreiden met een aantal bedrijfshallen richting Oppenhuizen wat volgens de dorpsbewo-
ners ten koste zou gaan van de bestaande bufferzone/annex natuurgebied. Door Landschapsbeheer 
is in opdracht van het de gemeente en de directie van Doumastaal een inpassingsplan gemaakt dat 
tevens recht doet aan de behoefte van het dorp om de randzone recreatief te gebruiken.
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Projecten herstel en versterken landschap Zuidoost Friesland

Weststellingwerf (fase 5 en 6)
De projecten Herstel en versterken landschap zijn door gemeente Weststellingwerf en Landschaps-
beheer Friesland gezamenlijk opgezet. Fase 5 bestond uit een onderdeel herstel en versterken land-
schap en drie Doarpen yn ’t Grien projecten. Voor het onderdeel herstel en versterken zijn na in-
ventarisatie 65 contracten opgesteld en op basis daarvan uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd 
in het landschap. In de dorpen Olde- en Nijeholtwolde, Sonnega-Oldetrijne en Olde- en Nijelamer 
zijn, in samenwerking met de bewoners, Doarpen yn ’t Grien projecten uitgevoerd. Dit resulteerde 
in drie plantdagen, waarbij op erven en op openbaar terrein beplanting is aangebracht.
Fase 6 is gestart met het onderdeel herstel en versterken landschap voor de uiterste westhoek van 
de gemeente. Eveneens een gecombineerde aanpak met Doarpen yn ’t Grien projecten (Slijkenburg, 
Langelille en Nijetrijne) Landschapsbeheer Friesland heeft voor 38 deelnemers een contract op-
gesteld, waar vooreerst 50 deelnemers zich hadden aangemeld. Voor de dorpen is het proces voor 
Doarpen in het Grien gestart in september 2012.

Ooststellingwerf Haulerwijk en Elsloo-Tronde, groen dorp tussen Tjonger en Lende
In samenwerking met de gemeente en het Steunpunt Landschap heeft Landschapsbeheer Friesland 
voor het gebied Haulerwijk een project ‘Herstel en versterken landschap’ opgesteld. Oranjewoud BV 
heeft op basis van de inventarisatiegegevens voor 42 deelnemers een bestek gemaakt, aanbesteed, 
waarna Frisia Bergum de werkzaamheden tussen januari en april heeft uitgevoerd. Landschaps-
beheer Friesland hield hierop toezicht.
Voor Elsloo-Tronde hebben Plaatselijk Belang Elsloo-Tronde, Steunpunt Landschap en gemeente 
Ooststellingwerf een gecombineerd omgevingsproject opgesteld waarbij een brede impuls wordt 
gegeven aan de kwaliteit van Elsloo als groen woondorp. Landschapsbeheer Friesland staat voor 
de uitvoering van het project en startte in het najaar. Zie verder de projectbeschrijving onder de 
draagvlaklijn.

Smallingerland
Dorpsbelang De Tike en de gemeente Smallingerland hebben in 2012 het initiatief genomen tot 
een project voor een mooier en “smûker” dorp De Tike. Aanleiding hiervoor was de zorg van de 
inwoners van De Tike over het verdwijnen van groen in en om het dorp. 
De opgave voor De Tike is om in het buitengebied structuren van elzensingels te herstellen, gaten 
in bestaande singels opnieuw in te planten en kansen om nieuwe elzensingels aan te leggen te be-
nutten. Voor dit projectonderdeel zijn 9 contracten afgesloten voor het herstellen en aanplanten van 
bijna 7 kilometer singel. Landschapsbeheer Friesland was de gemeente hierbij behulpzaam en heeft 
het toezicht op de werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zijn, samen met de Griencommissie de 
groenwensen voor het dorp zelf geïnventariseerd en is een groenplan samengesteld. Op vele erven 
zijn (fruit-)bomen, hagen en bosplantsoen aangeplant. 
Verder zijn een aantal bankjes geplaatst en wordt er 
gewerkt aan de realisatie van een wandelpad over 
boerenland. 

Onderzoek Schapenbegrazing 
In Zuidoost Friesland wordt al een aantal jaren met 
behulp van een gescheperde schaapskudde onderhoud 
gepleegd aan de verschillende heideterreinen. Voor wat 
betreft de ontwikkeling van de vegetatie en het cultuur-
historische aspect is de meerwaarde van gescheperde 
kuddes duidelijk. Voor wat betreft de effecten op de fauna 
in de heide en op het milieu (bodem) is dit niet duidelijk.
Op verzoek van de provincie is het project ‘Effecten van 
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de inzet van gescheperde schaapskuddes in het heidebeheer in Zuidoost Friesland’ opgezet. 
Voor dit project is samenwerking gevonden met de Stichting Bargerveen (fauna en beheer), 
de Vlinderstichting (fauna en beheer), Bware (grondanalyses) It Fryske Gea en Staatsbosbeheer 
(terreineigenaren) en de herders die in zuidoost Friesland werken.
Landschapsbeheer Friesland heeft een onderzoeksvoorstel uitgewerkt. De financiering van het 
project bestaat uit een subsidie van de provincie en cofinanciering via een OBN-project. Dit laatste 
project wordt uitgevoerd door de Vlinderstichting en Stichting Bargerveen in het kader van het 
Overlevingsplan Bos en Natuur. Op deze wijze kunnen de onderzoeksresultaten van het onderzoek 
in Zuidoost Friesland in een breder, landelijk verband gezet worden.
Het onderzoek duurt drie jaar. 2012 is het eerste experimentele jaar.
Een tweede onderdeel van het onderzoek is het zogenaamde ‘tekenonderzoek’. Hierbij is de vraag 
gesteld of het mogelijk is om met behulp van schapen teken uit een terrein te verwijderen. Voor 
dit onderdeel is samenwerking gezocht en gevonden met de Universiteit van Wageningen (S. van 
Wieren). De Universiteit van Wageningen zet een groot tekenonderzoek op in samenwerking met 
het RIVM. Achterliggende constatering is dat er steeds meer besmette teken komen die de ziekte 
van Lyme over kunnen dragen. Dit onderdeel is in de zomer van 2012 uitgevoerd. Een eerste 
conclusie is dat er wel teken uit het terrein verwijderd worden, maar waarschijnlijk niet voldoende. 
Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van deze gegevens.

Gebiedsontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling Centrale As
De aanleg van een vierbaansweg door het nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden bete-
kent een grote ingreep in het gebied. De inpassing van de weg vergt een bijzondere aanpak in de 
gebiedsontwikkeling die is gestart rondom de weg voor het onderdeel landschap.
Voor die aanpak heeft de gebiedsontwikkelingscommissie (waarin Landschapsbeheer Friesland 
bestuurlijk is vertegenwoordigd) een integrale visie ontwikkeld waarvan landschap een essentieel 
onderdeel vormt. De commissie wil in opdracht van het provinciaal bestuur het hele gebied en 
daarmee ook het landschap met een plus achterlaten aan de bewoners en gebruikers. 
De gebiedsontwikkelingscommissie Centrale As heeft op een zorgvuldige wijze uitgangspunten en 
een werkwijze voor een kwaliteitsimpuls van het landschap ontwikkeld. Allereerst door een land-
schapsvisie te formuleren en vast te stellen en daarna door instrumenten te ontwikkelen waardoor 
de in de visie geformuleerde doelen binnen een integraal proces gerealiseerd kunnen worden.

• Landschapsvisie ”Het Landschap Centraal”
Voor het ontwikkelen van een visie is het essentieel helder te krijgen in welke uitgangssituatie het 
landschap zich bevindt. Via een vlakdekkende inventarisatie, uitgevoerd door Landschapsbeheer 
Friesland werd een belangrijke basis voor de visie verworven en is de vraag ’wat hebben we?’ 
beantwoord.
Een door de GOC ingestelde werkgroep heeft een landschapsvisie geschreven met als opdracht 
‘Hoe kunnen we het landschap binnen de Gebiedsontwikkeling Centrale As met een plus achterla-
ten’. Deze Landschapsimpuls ‘het Landschap Centraal’ is vastgesteld door de GOC en opgenomen 
in de integrale visie voor het gebied. Daarmee is invulling gegeven op de vraag ’Wat willen we?’

• Instrumenten realisatie plus op Landschap
Voor het realiseren van (onder meer) de landschapsopgave is vanuit de integrale visie een concept 
Ontwerp inrichtingsplan ontwikkeld. Daarin zijn de doelstellingen voor landschap helder weerge-
geven en zijn een aantal instrumenten benoemd om deze doelstellingen in samenhang met andere 
te kunnen behalen. Met andere woorden, hoe bereiken we wat we willen?
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De doelen van de GOC zijn vastgelegd in een maatregelenkaart en om die maatregelen uitgevoerd 
te krijgen zijn meerdere instrumenten ingezet;
In 2012 liepen in drie delen van het gebied vrijwillige kavelruilen.
Bij de ruilingen zijn de maatregelen een integraal onderdeel en wordt met de deelnemers een 
“one package deal” gesloten over ruiling, landschap en andere maatregelen.
Ook in 2012 was er eenzijdig grondverkeer in die zin dat de provincie gronden te koop aan biedt 
daar waar dat kan. Deze gronden worden ingericht (inclusief landschap) opgeleverd aan de koper.

Ruilen in gebieden met houtwallen en singels
Landinrichting in een kleinschalig cultuurlandschap vergt een bijzondere aanpak. Om de effecten 
van de spelregels uit de landschapsvisie te compenseren wordt bij verplaatsing en ruiling van grond 
een bijzonder instrument dat er voor zorgt dat eigenaren/gebruikers die bij toedeling meer hout-
singels krijgen dan ze hebben ingebracht, in grond of geld gecompenseerd. Voor de Centrale As is 
dat instrument ontwikkeld en vastgesteld door de commissie.

Binnen de gebiedsontwikkeling is de afspraak gemaakt dat er alleen goedkeuring wordt gegeven 
aan ruiling of aan- en verkoop wanneer er overeenstemming is met de gebruikers over een bedrijfs-
landschapsplan. Daarin worden alle zaken met betrekking tot landschap geregeld; zowel herstel, 
nieuwe aanleg en compensatie. Ruiling en landschap vormen 1 afspraak!
Landschapsbeheer Friesland verzorgt hierin in opdracht van de provincie het onderdeel landschap.

Gebiedsontwikkeling De Grië, Terschelling
De Grië is het meest oostelijke cultuurlandschap op het eiland. Het bijzondere is dat dit gebied voor 
het Wad ligt en af en toe met zout water overstroomt. De eigenaren van de Grië hebben een vereni-
ging van eigenaren opgericht met als doel het beheer van de Grië in gezamenlijkheid op te pakken.

In opdracht van DLG heeft Landschapsbeheer Friesland een visie en een herstel- en beheerplan 
voor de Grië opgesteld. DLG gebruikt dit document als onderlegger voor het beheerplan 
Natura2000 dat zij voor grote delen van het eiland moet maken.

De visie, maar ook het herstel- en beheer plan zijn gereed. Inmiddels wordt gewerkt aan een 
Waddenfondsaanvraag voor het herstelplan. Deze aanvraag wordt begin 2013 ingediend. In totaal 
gaat het om ruim 1 mlj. euro. Er wordt samen met de Vereniging van Eigenaren gezocht naar een 
werkmodel om de gezamenlijke uitvoering aan te kunnen pakken. Landschapsbeheer Friesland 
heeft hiervoor onder andere een werkbezoek van de Vereniging van Eigenaren aan de Agrarische 
Natuurverenigingen van de Noordelijke Friese Wouden georganiseerd. 

Beheer en onderhoud elzensingels Terschelling
De gemeente Terschelling heeft Landschapsbeheer Friesland gevraagd om een plan 
van aanpak te maken en uit te voeren voor het herstel en beheer van het elzensingel-
landschap op het eiland.
Hiervoor is een opzet uitgewerkt. Landschapsbeheer Friesland heeft voorgesteld om 
het contact met de bewoners niet alleen fysiek maar ook in een digitale omgeving 
plaats te laten vinden. Dat wil zeggen dat wij de gegevens uit de inventarisatie uit 2009 
met behulp van Arc-GIS online beschikbaar maken voor alle eigenaren. Dit is met 
name handig om de communicatie kort te houden en ook eigenaren die niet op het 
eiland wonen makkelijk te kunnen bereiken met de benodigde informatie. Naast de 
specifieke inventarisatiegegevens kan ook algemene informatie over bijvoorbeeld het 
onderhoud van singels, beeldmateriaal, maar ook veel gestelde vragen gedeeld worden.
Terschelling is voor Landschapsbeheer een geschikte ‘proeftuin’ om deze manier van 
werken uit te proberen.
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SNL/beheerdersoverleg 

Het beheerdersoverleg is enkele malen bijeen geweest, met als belangrijkste onderwerpen:
- Nieuwe Nota Natuur en Landelijk Gebied, de effecten en oplossingsmogelijkheden voor de 
 ontstane problemen
- Natuurbeheerplan 2012 en voorbereiden 2013
- Het openstellingsbesluit. Een bezuinigingsvoorstel besproken om de financiële risico’s te 
 beperken, gezien de onduidelijkheid rondom de decentralisatie rijkstaken.
- Weidevogelbeheer, voorstellen vanuit het zgn. Olterterp-overleg
- Monitoring van N2000 en SNL, hiertoe dienen monitoringsverplichtingen georganiseerd te 
 worden. Tevens aan de orde gesteld om bredere monitoring, o.a. landschap, op te zetten. 
Het Natuurbeheerplan 2012 heeft a.g.v. de bezuinigingen met een sober karakter gekregen.

Werkgroep GLB
 
LBN heeft een werkgroep in het leven geroepen die zich bezig houdt met de ontwikkelingen 
rondom de herziening van het gemeenschappelijk europees landbouwbeleid.
Landschapsbeheer Friesland zit in deze werkgroep samen met Flevoland, Groningen en het 
landelijk bureau.
De werkgroep informeert zich en is bezig LBN landelijk te positioneren. LBN tracht o.a. via 
coalities met o.a. vogelbescherming vaste kamercommissies te informeren over de effecten die 
ontstaan bij het maken van verschillende keuzen.
In de voorlopige voorstellen van de Europese commissie neemt vergroening van het GLB een 
belangrijke plaats in.

Steunpunt Landschap ZO

Het Steunpunt Landschap ZO Friesland, de landschapsconsulent, kent een looptijd van 6 jaar: 
2007-2013, conform de looptijd van het pMJP (Prov. Meerjarenplan). Vanaf eind 2011 is, na een 
tussentijdse evaluatie, het project, voor de laatste 2 jaar opnieuw gefinancierd. Landschapsbeheer 
Friesland is de trekker van het Steunpunt, waarin wordt samengewerkt met de 5 gemeenten in ZO 
Friesland en de provincie. Deze partijen dragen allen financieel bij in het project.
Landschapsbeheer Friesland is bijzonder positief over de aanwezigheid van het Steunpunt, zij ziet 
hierin een extra inzet voor ZO Friesland mogelijk, een verlengstuk van haar eigen taken.

Het Steunpunt heeft zich in 2012 vooral beziggehouden met:
- Projectontwikkeling: uitvoering herstel- en versterkingsprojecten landschap in de verschillende 
 gemeenten in Zuidoost Friesland
- ondersteuning van lokale initiatieven en projecten Doarpen yn ’t grien, 
- kennisloket, zowel voor burgers, instanties en gemeenten, 
- duurzaam landschapsbeheer: Gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk, beheerplan t.b.v. houtkachel 
 Beetsterzwaag, gebiedsplan ELAN, de gezamenlijke agrarische natuurverenigingen in 
 ZO Friesland.
Tevens is een aanzet gemaakt voor de evaluatie van het Landschapsbeleidsplan Zuidoost Friesland 
en de aanpassing van het project onderzoek naar een duurzame financiering van landschapsbeheer.
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Krimpproblematiek

Landschapsbeheer Friesland heeft samen met de Friese Milieufederatie een concept ontwikkeld 
onder de noemer Shared Grien Space, gericht op de aanpak van leegkomende plekken in de krimp-
dorpen. Deze methode is losjes gebaseerd op het alom bekende Shared-Space-principe vanuit de 
verkeerskunde en sluit goed aan op de veranderende rol van overheden (minder regeldruk vanuit 
overheid, meer initiatief en verantwoordelijkheid bij burgers). Het principe vertoont veel overeen-
komsten met de Doarpen yn’t Grien-aanpak, waarbij bewoners zelf initiatieven nemen die gericht 
zijn op het verfraaien van de openbare ruimte. Shared Grien Space is breder van opzet en richt zich 
op de openbare ruimte als geheel (dus niet alleen groen) met volop aandacht voor ‘rode’ vraagstuk-
ken en duurzaamheidvraagstukken die invloed (kunnen) hebben op de openbare ruimte.
Door verantwoordelijkheid bij bewoners zelf neer te leggen ontstaat beweging, eigen initiatief en 
energie. Dit past goed in een tijd van terugtrekkende overheden. N.a.v. een rondje langs Noord-
west-gemeenten heeft de gemeente Ferwerderadiel interesse getoond in de aanpak met het gevolg 
dat het dorp Blija nu als pilotdorp is aangewezen. De aanpak is o.a. onder de aandacht gebracht 
van het Krimpteam bij de Provincie (teamleider Catrien de Vries) en in samenspraak met de 
Milieufederatie wordt nagedacht over het opschalen van de methodiek middels het organiseren 
van netwerkbijeenkomsten rond dit thema. 

Loketfunctie 

Landschapsbeheer Friesland vervult met haar kennis en expertise voor landschap en landschaps-
onderhoud een belangrijke functie als loket voor het landschap. Door voorlichting middels diverse 
gerichte voorlichtingsavonden en –activiteiten (op eigen initiatief en op uitnodiging) aan verschil-
lende groepen, zoals agrariërs, agrarische natuurverenigingen, gemeenten, dorpsbelangen, particu-
lieren en deelnemers aan projecten, worden direct grote groepen bereikt. Een verdiepingsslag kan 
vervolgens gemaakt worden door gerichte cursussen.
Maar tevens worden enkele honderden vragen vaak telefo-
nisch behandeld; deze vragen zijn zeer divers: over onder-
houd aan elementen, soorten keuze voor aanplant, vragen 
m.b.t. biotoopverbetering soorten, aanleg van landschaps-
elementen, boerenerven, wandelpaden en ommetjes etc. 
Daarnaast zijn vragen om ondersteuning van initiatieven 
en subsidiemogelijkheden aan de orde.
Landschapsbeheer Friesland tracht hierbij zoveel mogelijk 
een koppeling te leggen met de beleidsprioriteiten, en/of 
mogelijk bestaande projecten.
Voor Zuidoost Friesland vindt uitwisseling en behandeling 
voornamelijk plaats door de landschapsconsulent 
(Steunpunt Landschap Zuidoost Friesland).
In tabel 1 zijn de diverse binnenkomende vragen m.b.t. landschapselementen, in aantallen weerge-
geven (in 2012 betrof dit 476 adviezen).

Gebiedsvisie ELAN 
 
De gezamenlijke Agrarische natuurverenigingen in zuidoost Fryslân hebben reeds in 2011 een 
gebiedsvisie ontwikkeld en breed gepresenteerd. 
Zelf verwoorden zij dit als volgt; “ ZO Fryslân mag van de provincie het experiment aangaan met 
een flexibelere subsidieverstrekking voor een verscheidenheid aan betaalde maatschappelijke 
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diensten. Dit experiment kan alleen worden uitgevoerd door boeren uit de regio – ELAN neemt 
voor hen het voortouw. Zij anticiperen hiermee op de toekomstige GLB. Zij kennen het (werken in 
het) landschap, de regio en de boeren als geen ander en kunnen daardoor maatwerk leveren. Voor 
ELAN is een consulent aan de slag als motor en vliegwiel voor de verenigingsactiviteiten. 
Samen met ELAN en de landschapsconsulent Zuidoost Friesland is in 2012 het ervenproject van 
start gegaan (zie hierna).

Ervenprojecten

Het project Landschappelijke inpassing erven in Fryslân werd in 2012 vervolgd. In 2012 zijn zes 
erven landschappelijk ingepast. Voor nog eens 10 erven is advies gegeven en een ontwerp voor 
landschappelijke inpassing gemaakt. De uitvoering van de werkzaamheden wordt door de eigenaren 
zelf verzorgd. 

Erf in het Groen in Zuidoost Friesland
In samenwerking met Agrarische Natuurvereniging ELAN heeft Steunpunt Landschap het project 
Erf in het Groen in Zuidoost Friesland opgezet. Het doel van het project is het landschappelijk 
inpassen van (nieuwe) elementen op agrarische erven en het versterken van de bestaande groen-
structuren. Hiermee wordt een structurele impuls gegeven aan de ruimtelijke kwaliteit. 
Voor ANW Weststellingwerf en ANV Gagelvenne zijn informatieavonden georganiseerd. Voor de 
andere agrarische natuurverenigingen zal dit in 2013 plaatsvinden. N.a.v. de info-avonden kunnen 
de agrariërs zich aanmelden, worden de erven bezocht en plannen nader uitgewerkt. Dit heeft in-
middels in bovengenoemde gebieden plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze avonden zijn er 16 
aanmeldingen binnen gekomen. Alle erven zijn bezocht waarna voor 9 erven een inrichtingsplan is 
gemaakt. De plannen zijn besproken met de eigenaren en waar nodig, binnen de landschappelijke 
kaders, aangepast aan de wensen van de bewoners. Uitvoering is gestart in het najaar van 2012.
Op vier erven zijn in het najaar de werkzaamheden uitgevoerd. De overige erven worden in het 
voorjaar of najaar van 2013 landschappelijk ingepast. 

Groene begraafplaatsen

Het project Groene begraafplaatsen in Fryslân is in 2012 afgerond. In totaal is het groen op 21 
begraafplaatsen hersteld. Op 13 begraafplaatsen is advies gegeven maar zijn geen werkzaamheden 
uitgevoerd, zes begraafplaatsen zijn na de advisering en het offertetraject niet verder gegaan in het 
proces tot uitvoering. In samenwerking met een landschaps- en begraafplaatsarchitectuurdeskun-
dige en een funerair adviseur is in 2012 een cursus met excursie georganiseerd. Tijdens deze cursus 
werd ingegaan op de rituelen van het begraven en grafmonumenten, het herstel en onderhoud van 
grafmonumenten en het onderhoud van de beplanting. 
In samenwerking met Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Friesland 
(SBKGF) is gezocht naar de mogelijkheden tot een samenwerking waarin de 
rode en groen/grijze elementen samen komen. Door kennis en ervaring te 
koppelen, gezamenlijk projecten op te starten en begeleiding te bieden bij sub-
sidieaanvragen, is het mogelijk maatwerk per begraafplaats te leveren. SBKGF 
heeft tijdens informatieavonden het plan voorgelegd aan haar leden. Helaas is 
er geen breed draagvlak voor de voorgestelde aanpak. Om vrijwilligers van de 
benodigde kennis te voorzien is in september een praktijkdag georganiseerd in 
samenwerking met deskundigen van Landschapsbeheer Groningen op de Algemene Begraafplaats 
in Leeuwarden. Tijdens deze dag is een toelichting gegeven op het in praktijk brengen van restau-
ratie van graven en zijn de cursisten ook zelf aan de slag gegaan met het lijmen van stenen en het 
herstellen van opschriften.
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2.2.3 Monitoringslijn 

Kader
De provincie heeft afspraken met het rijk over de Nulmeting voor Nationale Landschappen. 
Voor de Noardlike Fryske Wâlden is integrale kartering van de houtwallen en singels in gang gezet. 
Voor Zuidwest-Fryslân zijn hiervoor ook de eerste stappen gezet. Op grond hiervan kunnen de 
uitvoeringsprogramma’s beter geprioriteerd worden. Daarnaast is het belangrijk om een beeld te 
hebben en te houden van de kwaliteit van de kernkwaliteiten van het landschap over de gehele pro-
vincie en de verschillende landschaptypen in het bijzonder. Op grond hiervan kan nauwkeuriger 
gestuurd worden op herstel en versterking of zelfs aanpassing. Met het volgen van de investeringen 
wordt een beeld verkregen of de investeringen in voldoende mate bijdragen aan de gewenste 
verbeteringen. Er moet een afzonderlijke boekhouding bijgehouden worden om de gestelde doelen 
in het kader van het pMJP in prestatie te kunnen volgen, uitgedrukt in ha., km. ed. Een specifiek 
punt van zorg is de toestand van de beplanting bij de 550 km lengte aan provinciale wegen. Door 
allerlei oorzaken is de kwaliteit matig en is er behoefte aan een vrij nauwkeurig beeld hiervan om 
de uitvoering van “Fryske diken yn ’t grien” gestalte te kunnen geven en een basis te creëren voor 
een beheerplan voor de bomen langs de provinciale wegen.

NFW: inventarisatieprojecten, databank

Inventarisatie nationaal landschap Noardlike Fryske Wâlden
De uitwerking van de opdracht van Provinsje Fryslân en gemeenten om te komen tot de inventa-
risatie van nationaal landschap de Noardlike Fryske Wâlden (nul-meting) kreeg na een tijdelijke 
temporisatie een vervolg in 2011. Samen met de Provinsje, vijf gemeenten en de vereniging NFW is 
gewerkt aan de definitieve opzet van een projectplan dat vorm is gegeven door Landschapsbeheer 
Friesland. Het voorstel werd in 2011 ingediend bij de Provinsje en gemeenten voor financiering en 
werd toegekend.
Door de gemeenten wordt de inventarisatie gebruikt als landschapskaarten bij de bestemmings-
plannen buitengebied. Daarnaast zal de inventarisatie ook een grote rol spelen bij de beheerplan-
ning voor het winnen van biomassa uit landschap. De inventarisatie is eind 2011 van start gegaan 
en liep fysiek door tot juli 2012. De uitwerking van de gegevens t.b.v. van de bestemmingsplannen 
van de gemeenten in de NFW werd in 2012 voltooid. De uitwerking en analyse van de gegevens 
wordt in 2013 uitgevoerd. De gegevens zullen een belangrijk onderdeel vormen van de in te richten 
digitale databank NFW en een op te stellen monitoringprogramma kernkwaliteiten nationale land-
schappen.

Onderzoek biodiversiteit Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden 
Meten is weten, dat is de eenvoudige gedachte achter het projectvoorstel “Inventarisatie landschaps-
elementen Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden”. In 2012 is door Landschapsbeheer 
Friesland (LBF), in samenwerking met ecologisch adviesbureau Altenburg & Wijmenga en de 
vereniging Noardlike Fryske Wâlden een project uitgevoerd waarin onderzoek gedaan is naar 
de biodiversiteit in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (NFW). In het project is 
gekeken naar vegetatie en diverse diergroepen, waaronder broedvogels en vleermuizen. Tevens is 
er gekeken naar insecten, in samenwerking met EIS-Nederland. Het doel van dit project was het 
verkrijgen van meer inzicht in de flora en fauna van het gebied, waaronder insecten. In het voorjaar 
van 2013 verschijnt de rapportage van het project. Vóór het project was er vrijwel niets bekend over 
het voorkomen van insecten in het gebied. Binnen het project is inmiddels informatie van bepaalde 
insectengroepen verzameld, maar er is nog veel meer inzet nodig voor het verkrijgen van een vol-
lediger beeld van de insectenfauna van de NFW én om die informatie breed toegankelijk te maken.
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Voor de verscheidenheid aan soorten heeft dit nationaal landschap waarschijnlijk evenveel waarde 
als een nationaal park of besloten natuurterrein. Bewust wordt hier ‘waarschijnlijk’ gebruikt, omdat 
van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de landschapselementen en biodiversiteit geen ‘harde’ 
cijfers bekend zijn. Dat is een taak waarvoor Landschapsbeheer Friesland nadrukkelijk aan de lat 
staat en waar ze zelf ook in investeert.
Voor de statistische relevantie en het heel snel kunnen signaleren van veranderingen wordt gewerkt 
met een nieuwe onderzoekssystematiek van het landelijke Netwerk Ecologische Monitoring 
(NEM), waarin ook de provincie participeert. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) analy-
seert de verzamelde gegevens. Hierbij wordt afgeweken van de bekende BMP-methode (Broedvogel 
Monitoring Project), die uitgaat van een dekkende (vlak)inventarisatie vijf keer per jaar in een 
groot gebied. Dat zou te duur worden. Volgens de nieuwe basissystematiek kan worden volstaan 
met honderd telpunten in het gebied die tot drie keer per jaar worden nagelopen. Zo hoef je bij-
voorbeeld niet alle elzensingels of dykswâlen te controleren, maar kun je verspreid over het gebied 
telkens een strook van circa driehonderd meter inventariseren. Zo kun je met beperkte inzet van 
mensen en budget toch een representatief resultaat krijgen. De 0-meting is in maart gedaan en 
tot oktober gaan we nog een aantal keren het veld in. We richten ons in eerste instantie op broed-
vogels en vleermuizen. Dit project is ook nadrukkelijk bedoeld voor de aansluiting bij het Europees 
of Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarin biodiversiteitsbehoud of zelf toename een 
belangrijke factor is. 

Biodiversiteit als onderdeel van levende cultuurhistorie
Je staat er niet snel bij stil, maar een uit Italië geïmporteerde Zwarte Els of een Franse Sleedoorn 
kan bij aanplant in een kwetsbaar nationaal landschap als de Noardlike Fryske Wâlden negatieve 
gevolgen hebben voor de biodiversiteit. Beter is het om gebruik te maken van oorspronkelijk plant-
materiaal. Maar dan moet dat wel voor handen zijn. Daarom heeft Landschapsbeheer Friesland een 
voorstel ontwikkeld om het ‘autochtoon plantmateriaal’ in het gebied te lokaliseren en zicht te ont-
wikkelen op vermeerdering en toepassing van dit plantmateriaal. Naar schatting 
bestaat nog minder dan 5% van de plantengroei in Nederland uit de oorspronke-
lijke vegetatie. Het voorstel werd ingediend bij de provincie en gehonoreerd. 
Landschapsbeheer Friesland draagt zelf ook bij in de kosten uit eigen middelen 
vanwege het belang dat zij hecht aan dit onderzoek. De veldinventarisatie werd 
voor de helft uitgevoerd in 2012. De rest van de inventarisatie en de uitwerking 
van de gegevens alsmede de rapportage vindt in 2013 plaats. Tijdens de inventa-
risatie werden bijzondere vondsten gedaan van zeldzame rozen en endemische 
bramen. 

Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap
Het Meetnet is een monitor voor kleine landschapselementen dat Landschapsbeheer Nederland 
vijf jaar geleden samen met Alterra opzette. Het Meetnet dat nu door professionals wordt gevoed, 
levert zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens over landschapselementen. Landschapsbeheer 
Friesland is deelnemer aan het project. In onze provincie is en wordt 5000 hectare volgens de 
methode van het meetnet geïnventariseerd. Ieder jaar wordt gemiddeld 1000 ha geïnventariseerd; 
inmiddels is 3000 ha gedaan. Hiertoe zijn in de verschillende landschapstypen die in Friesland 
voorkomen, proefvlakken uitgezet, die representatief zijn voor het landschapstype. Afgelopen jaar 
werd het zeekleigebied geïnventariseerd (proefvlak omgeving Tjerkwerd). 
Om zo nauwkeurig mogelijk te werken is samenwerking aangegaan met het kadaster, die op basis 
van actuele luchtfoto’s, de veldkaarten voorbereid. Conclusies uit de monitor worden door Land-
schapsbeheer Nederland verzameld en geanalyseerd. Ook dit jaar bleek dat een aanzienlijk deel van 
de kleine landschapselementen nationaal gezien wordt bedreigd – denk aan houtsingels, solitaire 
struiken, knotbomen, maar ook aan poelen en oude wandelpaden en dijken. Dat is zorgelijk.
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2.2.4 Draagvlaklijn

Kader
Het doel van de draagvlaklijn is gericht op het in brede zin komen tot participatie in landschap 
en daarmee het creëren van draagvlak voor landschap. Onderscheidend daarin zijn overheden, 
bedrijven en burgers. Bij de overheden gaat het dan met name over het landschapsinclusief denken 
bij ruimtelijke ontwikkelingen en het daarbij inschakelen van lokale kennis (landschap als inspiratie-
bron), bij de (agrarische) bedrijven gaat het om landschapsinclusieve productie (agrarisch land-
schapsbeheer, biodiversiteit en maatschappelijk betrokken ondernemen) en bij burgers gaat het met 
name om welzijn/leefbaarheid, dat zich uitdrukt in beleving en toegankelijkheid, kennis en inzicht 
in landschap, vrijwilligerswerk en landschap en tevens gezondheidsaspecten en landschap.

Landschapsbeheer Friesland geeft uitwerking aan een samenhangend programma door middel 
van het geven van voorlichting, cursussen, adviezen, excursies, participerende processen, creëren 
netwerken etc., gericht op bedrijven en burgers. Daarnaast uitvoering in projecten.

Toegankelijkheid landelijk gebied

De interesse van bewoners voor hun leefomgeving en de geschiedenis daarvan leidt tevens tot de 
behoefte om zich meer in het landelijk gebied te kunnen bewegen. Mede als gevolg van de crisis 
neemt het aantal korte, actieve vakantie ook in Noord Nederland toe. De wens van bewoners, maar 
ook van de recreanten en toeristen is om per fiets of wandelend het landelijk gebied te kunnen 
doorkruizen en ontdekken. Deze ontwikkelingen en wensen sluiten aan bij het beleid van Land-
schapsbeheer Friesland dat erop gericht is om het landelijk gebied zo goed mogelijk toegankelijk 
te maken en zo draagvlak voor de cultuurlandschappen van Fryslân te creëren. 
In 2010 is hiervoor een basis gelegd met het project Oude paden Nieuwe wegen. De padenstructuur 
die hieruit voortgekomen is blijft de basis voor de ontwikkeling van hedendaagse wandelmogelijk-
heden.

Landschapsbeheer Friesland streeft naar routenetwerken voor wandelaars in de hele provincie. 
Dit streven krijgt gestalte in het project Waddenwandelen, de uitwerking van een wandelnetwerk in 
Zuidwest Fryslân en wandelnetwerken en -trajecten in Zuidoost Fryslân. Ook in Midden-Fryslân 
bestaat de wens om in aansluiting op de omringende gemeenten een wandelnetwerk te realiseren. 
Door middel van het realiseren van routenetwerken wordt het voor zowel bewoners als recreanten 
en toeristen mogelijk om het landschap van binnenuit te beleven. De historische verhalen bij de 
oude paden vertellen het verhaal van het cultuurlandschap. 

Door de ontwikkeling van wandelnetwerken heeft Landschapsbeheer Friesland zich de afgelopen 
jaren een positie verworven op het gebied van het toegankelijk en beleefbaar maken van het 
landelijk gebied. Door de vele projecten en activiteiten die we hebben ontplooid, zijn we momenteel 
voor velen aanspreekpunt op dit gebied:

• Er is overleg met de Marrekrite. Inmiddels is er bij de Marrekrite de intentie om een coördinator 
 landrecreatie aan te nemen. De Marrekrite heeft het voornemen om het onderhoud van de 
 markeringen van de wandelnetwerken van de Historische Wandelpaden en Waddenwandelen 
 op zich nemen. Daarnaast wordt overleg gevoerd over het onderhoud van markeringen van de 
 wandelnetwerken in zuidwest, midden en zuidoost. 
• Er is contact met Fryslân Marketing en met TIF (Tourist Info Fryslân) om Waddenwandelen en 
 toekomstige producten in de markt te zetten.
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• In het kader van Waddenwandelen is gekozen voor een markering door middel van een knoop-
 puntensysteem. Dit wordt door andere regio’s in de provincie overgenomen. Hierin heeft Land-
 schapsbeheer Friesland een belangrijke voortrekkersrol vervuld en heeft zij het mogelijk gemaakt 
 om dit systeem over de gehele provincie uit te rollen. 
• Provincie Fryslân heeft de Waterwegennavigator ontwikkeld en wil het digitale systeem achter 
 de navigator koppelen met de databases van routestructuren van o.a. de wandel- en fiets-
 netwerken. Het digitale systeem is de basis voor het beheer en onder-
 houd, websites met routenavigatie en PR en communicatie. De database 
 van Waddenwandelen wordt gezien als standaard voor het digitaliseren 
 van toekomstige wandelnetwerken.
• Landschapsbeheer Friesland blijft zich inzetten om een boerenlandpad-
 regeling in de provincie terug te krijgen. 

Met bovenstaande activiteiten heeft Landschapsbeheer Friesland een 
prominente rol gekregen in de ontwikkeling, maar ook in de vermarkting 
en het toegankelijk maken van wandelnetwerken voor de wandelaar.

Historische Wandelpaden Zuidwest Fryslân
Op basis van het project Oude paden Nieuwe wegen, de bestaande paden en wegen en wensen 
vanuit de streek is in samenwerking met streekbewoners en de gemeenten een wandelnetwerk 
samengesteld. Voor de realisatie van het wandelnetwerk is een uitvoeringsplan met begroting 
opgesteld. Omdat de regeling Boerenlandpaden is komen te vervallen is de vergoeding aan de 
particuliere grondeigenaren opgenomen in de uitvoeringsbegroting. Het resultaat is voorgelegd 
aan de gemeenten en het Gebiedsplatform. Op basis van de hoge kosten (m.n. de vergoeding aan 
particulieren) heeft het Gebiedsplatform opdracht aan Landschapsbeheer Friesland gegeven een 
uitvoeringsplan te maken waarin helder wordt wat de kosten van realisatie zijn van een netwerk 
met én zonder boerenlandpaden. Op basis van dit uitvoeringsplan hebben de gemeente besloten 
financiering aan te vragen voor de realisatie van een wandelnetwerk zonder boerenlandpaden. 
Het wandelnetwerk in de Echtener Veenpolder wordt opgenomen in de realisatie van het wandel-
netwerk in Zuidwest Fryslân. 

Uitwerking Oude paden, Nieuwe wegen Zuidoost Friesland
Op basis van gegevens uit Oude paden – Nieuwe wegen zijn tien regionale trajecten, inclusief een 
begroting voor de realisatie, opgenomen in een Uitvoeringsplan. Na de oplevering van het 
Uitvoeringsplan in februari 2012 hebben de gemeenten besloten om in twee sporen verder te gaan. 
Het eerste spoor is het op korte termijn realiseren van enkele specifieke trajecten in gemeenten 
Heerenveen, Opsterland en Smallingerland. De overige trajecten worden ondergebracht in het 
spoor van de ambitie om Zuidoost Fryslân als ‘wandelregio’ te profileren. 
De gemeenten Heerenveen, Opsterland en Smallingerland hebben Landschapsbeheer Friesland 
opdracht gegeven een gezamenlijk projectplan voor te bereiden voor de realisatie van wandel-
trajecten in deze gemeenten. In aansluiting op de ontwikkeling van een wandelnetwerk rond 
Oranjewoud heeft Stichting De Frije Wiken Landschapsbeheer Friesland opdracht gegeven 
een projectplan voor te bereiden voor een wandelnetwerk in het oostelijke deel van gemeente 
Heerenveen en delen van Opsterland en Ooststellingwerf. 
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Waddenwandelen
In samenwerking met Landschapsbeheer Groningen en Landschap Noord-Holland wordt het 
project ‘Waddenwandelen’ uitgevoerd. Het project is opgezet in een samenwerkingsverband van de 
drie Landschapsbeheer stichtingen; de ANWB en Stichting Wandelnet zijn partners in het project. 
Met dit project willen we de toegankelijkheid en de beleving van het cultuurlandschap in de 
Waddenregio met al haar bijzondere kwaliteiten toegankelijk maken voor een breed publiek.
Het projectplan bestaat uit drie onderdelen:
1 Het ontwikkelen en realiseren van een netwerk van wandelpaden en routes (totaal ruim 1200 km) 
2 Het voorbereiden van een wandelevenement.
3 De communicatie en marketing van de producten.

In 2012 is het wandelnetwerk definitief vastgesteld. In de Groningen en Noord Holland hebben de 
provincies het deel van de boerenlandpadregeling die het rijk heeft laten vallen overgenomen.
De provincie Fryslân heeft dit niet gedaan. Hierdoor is in Fryslân 25 km boerenlandpad en daar-
door 83 km wandelnetwerk niet te realiseren. De levering en de plaatsing van de markeringen is 
aanbesteed. Wandelnet heeft in opdracht van Waddenwandelen het netwerk op de eilanden ontwik-
keld. Dit onderdeel van het wandelnetwerk van Waddenwandelen gebruikt Stichting Wandelnet 
voor het Streekpad ‘Wandelroutes over zes waddeneilanden’. Van dit streekpad is een wandelgids in 
voorbereiding.
De website met applicaties is ontwikkeld door Knowlogy, het imago en de uitstraling is ontwikkeld 
door G2K. De ANWB ontwikkeld een wandelgids met 30 dagwandelingen voor het hele gezin 
over het wandelnetwerk van Waddenwandelen. Met Falkplan worden in totaal vijf wandelkaarten 
van het wandelnetwerk gemaakt. Sport Fryslân heeft het concept met draaiboek voor het Wadden-
wandelevenement uitgewerkt: de Waddenwandel4daagse. Het is nog niet gelukt financiering te 
organiseren voor de uitvoering van de Waddenwandel4daagse. Met behulp van interreg-geld uit het 
Interregproject Netzwerk is een haalbaarheidsstudie voor het evenement uitgevoerd. Deze studie 
geeft aan dat er ruimte is voor een dergelijk evenement in het Noorden en dat het evenement een 
significante bijdrage kan leveren aan beleving en welzijn. Vele partijen zoals gemeenten, provincies, 
marketingorganisaties, VVV’s en wandelclubs zijn geïnformeerd. Verder is een Waddenfondsaan-
vraag gereed gemaakt en lagen de aanvragen voor cofinanciering gereed. Na de zomer stapte Sport 
Fryslân vrij plotseling op als uitvoerder (teveel risico), maar nam organisatiebureau Noordplan snel 
deze plek in. De grote domper kwam toen het Waddenfonds op haar presentatiedag in november 
(zonder enige onderbouwing) bekendmaakte geen evenementen, boeken en zaken met film en 
video meer te willen ondersteunen. Daarmee viel niet alleen de bodem uit dit kansrijke project-
onderdeel (zie BMC), maar is ook bijna € 60.000,- investering teniet gedaan. In 2013 worden de 
laatste pogingen ondernomen om dit alsnog van de grond te krijgen. Verder is bereikt dat Wadden-
wandelen officieel lid is geworden van het streekproducten-predikaat Waddengoud. De 1e fysieke 
knooppuntpaal werd geslagen door gedeputeerden Wiebe van der Ploeg (Groningen) en Tineke 
Schokker (die uiteindelijk niet kwam). Tevens is er een promotiefilmpje gemaakt door een student 
van CDM-NHL.

Vergroten betrokkenheid bij natuur en landschap

Natuurwerkdag
Op zaterdag 3 november heeft de 11e editie van de Natuurwerkdag plaatsgevonden. Met een 
recordaantal locaties van 20 in Friesland en ca 700 deelnemers is het aantal deelnemers van 2011 
geëvenaard. Dit jaar stond de Natuurwerkdag in het teken van het ‘Jaar van de Historische 
Buitenplaats’. Landgoed Fogelsanghstate te Veenklooster was daarom dit jaar de accentlocatie. 
Burgemeester Bilker heeft hier in samenwerking met de landgoedeigenaar, Graaf d’Ansembourg, 
een openingshandeling verricht. Provinciale politici waren uitgenodigd met het oog op de ‘Groene 
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lobby’ die in samenwerking met de andere groene organisaties in 
Friesland het afgelopen jaar is vormgegeven. Onder redelijk grote 
mediabelangstelling heeft een aantal statenleden ook daadwerkelijk de 
handen uit de mouwen gestoken om de dag tot een succes te maken.

Kapavond / sluitingsavond vrijwilligersseizoen
Als blijk van waardering naar alle vrijwilligers en om het netwerk 
van vrijwilligers in stand te houden wordt de jaarlijkse Kapavond 
georganiseerd, de afsluiting van het vrijwilligersseizoen. 
De avond vond traditiegetrouw plaats op de derde donderdag in mei, deze keer in Café Bergsma 
te Easterein. De opkomst was wederom groot. De bijna 100 mensen hebben genoten van een 
lopend buffet en zijn vervolgens getrakteerd op een aantal lezingen. Zo heeft Martijn Broekman 
van Landschapsbeheer Friesland verteld over de Vleermuizen en Steenmartermeldpunt. Vervolgen 
heeft Gerald Kragt van de Bosgroep Noordoost Nederland een uitgebreide lezing gegeven over de 
landgoederen van Beetsterzwaag. 

Groen en Doen, amendement Koopmans
Landschapsbeheer Friesland heeft in 2012 een eerste aanzet gegeven voor invulling van het amen-
dement Koopmans. Het amendement “beoogt middelen vrij te maken voor alle vrijwilligers en 
organisaties die zich bezighouden met GROEN en DOEN. De zes Groene vrijwilligersorganisaties 
(Landschapsbeheer Nederland (LBN), Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF), Instituut 
voor natuurbeschermingseducatie (IVN), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en De 12 Land-
schappen) hebben projectplannen opgesteld tot een bedrag van € 1.200.000 voor een impuls in het 
vrijwilligerswerk in het natuur- en landschapsbeheer. 

In 2012 is een start gemaakt met de volgende onderdelen:
1. Samenwerkingsprojecten met VOFF

Project “Insecten in het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden”
In 2012 is door Landschapsbeheer Friesland (LBF), in samenwerking met ecologisch bureau 
Altenburg & Wijmenga en de Noardlike Fryske Wâlden (koepel van de agrarische natuurvereni-
gingen) een project uitgevoerd waarin onderzoek gedaan is naar de biodiversiteit in het Nationaal 
Landschap Noardlike Fryske Wâlden (NFW). In het project is gekeken naar vegetatie en diverse 
diergroepen, waaronder broedvogels en vleermuizen. Tevens is er gekeken naar insecten, in samen-
werking met EIS-Nederland. 
Het doel van dit project was: het verkrijgen van meer inzicht in de flora en fauna van het gebied, 
waaronder insecten en te zorgen dat vrijwilligers een actieve rol gaan spelen in het inventariseren 
en in stand houden van het gebied. Door werving, educatie en kennisverspreiding hopen we dat 
velen ( ook externe vrijwilligers) actief gaan inventariseren in dit bijzondere gebied.
In het voorjaar van 2013 verschijnt de rapportage van het project. Vóór het project was er vrij-
wel niets bekend over het voorkomen van insecten in het gebied. Binnen het project is inmiddels 
informatie van bepaalde insectengroepen verzameld, maar er is nog veel meer inzet nodig voor het 
verkrijgen van een vollediger beeld van de insectenfauna van de NFW én om die informatie breed 
toegankelijk te maken.

Het idee is om een “Insectenwerkgroep NFW” in het leven te roepen: een groep van “vrijwilligers” 
(al dan niet aangesloten bij bestaande natuurinstanties) die werkt aan het verkrijgen van gegevens 
over insecten in de NFW. Iedereen wordt door ons gefaciliteerd, bv. door vergunningverleningen, 
beschikbaar maken van bestaande kennis, het aanleggen van een te raadplegen referentiecollectie, 
assistentie in het veld, leiden excursies en andere praktische zaken.
Er wordt op veel manieren een poging gedaan om meer vrijwilligers de NFW in te trekken. 
Er worden een aantal lezingen over het gebied en insectenonderzoek gegeven bij groene clubs. 
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Daarnaast zullen er in de nieuwsbrieven van Landschapsbeheer Fryslân, EIS-Nederland en de 
Vlinderstichting oproepen geplaatst worden (mogelijk ook in andere media, zoals de website 
Waarneming.nl en streekkranten). 

Facilitatie van vrijwilligers
Insectenstudie is vrij lastig en met name beginnende vrijwilligers moeten geholpen en gestimuleerd 
worden. Wij gaan hier op verschillende wijzen voor zorgen.
(1) De verkregen gegevens over insecten in de NFW worden centraal vastgelegd
(2) Met de verkregen gegevens zullen artikelen geschreven worden, waar mogelijk met de 
vrijwilligers. 
(3) Er wordt, bij voorkeur door vrijwilligers, een Referentiecollectie aangelegd 
Het resultaat van het project is meerledig:
• De inzet van nieuwe goed vrijwilligers in het Nationaal Landschap, hopelijk in de vorm van een 
 permanente insectenwerkgroep
• Beschikbaarheid van allerlei faciliterende bronnen (collectie, artikelen, databases) voor 
 vrijwilligers
• Het breed onder de aandacht brengen van biodiversiteit, niet alleen bij die vrijwilligers, 
 maar ook bij de terreineigenaren (veelal boeren)

Project “IJsvogel in Zuidoost Fryslân: Blauwe flits in boerenland”
In de bovenlopen van de beken Linde, Koningsdiep en Tjonger en de wijken en sloten in de heide-, 
hoogveen- en woudontginningen is volop helder en visrijk water aanwezig. Er is sprake van een 
geschikt leefgebied voor de ijsvogel. Toch laten gegevens van SOVON en Waarneming.nl een lage 
verspreiding zien. En dit klopt ook met de beleving van inwoners en grondeigenaren in de streek. 
De ijsvogel is voor velen een onbekende soort. De crux is: Wél vis, maar heel weinig geschikte 
broedplaatsen. En dat is gelijk waar dit project op inzet. Door het creëren van broedplaatsen op 
goed gekozen locaties willen wij de ijsvogel een compleet leefgebied aanbieden. 
Het doel van het project Blauwe flits door boerenland van Zuidoost Friesland is om op een tiental 
goed gekozen locaties ijsvogelwanden aan te leggen. Daarvoor kiezen wij een snelle en goedkope 
oplossing namelijk het afsteken van oevers. Het gaat dan om oevers van sloten, wijken of de bo-
venlopen van de beken Linde, Tjonger en Koningsdiep. Bij elke broedplaats wordt een paal en/of 
een aantal kale takken geplaatst om dienst te doen als rustplek, uitkijkpost of als plek om gevangen 
visjes dood te slaan
Het beoogd resultaat is dat door de aanleg van de broedplaatsen de populatie ijsvogels in Zuidoost 
Friesland wordt versterkt. Een mooi resultaat zou zijn als na twee jaar op de helft van de aangelegde 
locaties een paartje ijsvogels zich heeft gevestigd. Ervaringen met het op deze manier aanbieden van 
nestgelegenheid zijn er in de Zuidelijke wouden niet. In de Noordelijke wouden - in het bijzonder 
in de omgeving van Drachten- zijn in de afgelopen jaren wel een aantal broedwanden voor ijsvogels 
aangelegd. In de meeste gevallen direct met broedsucces in het eerste jaar. 

Het project Blauwe flits door boerenland van Zuidoost Friesland is een gezamenlijk initiatief van de 
koepel van agrarische natuurverenigingen in Zuidoost Frylân ELAN, Landschapsbeheer Friesland 
en de vogelwachten Zuidoost Friesland. Partijen brengen sterke punten in: De vereniging ELAN 
beschikt over het netwerk en het draagvlak onder de agrariërs in Zuidoost Friesland, de vogelwach-
ten zijn de oren en ogen in het veld en Landschapsbeheer Friesland beschikt over de organisatori-
sche capaciteit en de gebiedskennis om het project professioneel op te zetten en uit te voeren.
Voor de inbreng van specifieke kennis over de IJsvogel (ecologie, eisen leefgebied, eisen aan broed-
locaties) en het overbrengen van die kennis aan professionals en vrijwilligers in het project wordt 
samengewerkt met SOVON en haar regionale medewerkers. 
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Vleermuizen Meldpunt 
Vleermuizen gebruiken huizen en gebouwen als kraamkolonie, dagrustplek of 
overwinteringsplek. Dat leidt soms tot problemen. Bovendien zijn het wettelijk 
beschermde dieren, die niet zomaar verjaagd mogen worden. Voor afhandeling 
van vleermuismeldingen is in samenwerking met de provincie Fryslân bij Land-
schapsbeheer Friesland een meldpunt ingesteld. Landschapsbeheer Friesland wil 
zoveel mogelijk vleermuismeldingen met deskundige vrijwilligers afhandelen, 
verspreid over de provincie. Zij worden ingeschakeld via het Meldpunt en bezoe-
ken mensen thuis of gaan op onderzoek uit na een melding. Vleermuismeldingen 
afhandelen bestaat voornamelijk uit het geven van goede en deskundige voor-
lichting. Maar soms is actief ingrijpen noodzakelijk. Vleermuizen vliegen soms 
gebouwen in waar ze niet thuis horen. Dan worden ze gevangen en direct weer 
vrijgelaten. In het geval van zieke vleermuizen is snel handelen belangrijk. 

Landschapsbeheer Friesland heeft een aantal vrijwilligers opgeleid door een cursus en wil de 
kennis van deze groep verder verdiepen en daarnaast de groep vrijwilligers uitbreiden met mensen 
die belangstelling hebben getoond en aanvullend nieuwe mensen werven. Dit om de veelheid aan 
klachten goed af te kunnen handelen. 

De Zoogdiervereniging heeft specifieke kennis in huis m.b.t. tot deze problematiek en gaat voor-
lichting geven aan de vleermuisvrijwilligers en medewerkers van LBF die actief zijn op het gebied 
van klachtenafhandeling vleermuizen.
De kennisoverdracht zoogdiervereniging spitst zich toe op:
• Specifieke voorlichting aan particulieren met klachten over vleermuizen
• De mogelijkheden van vervangende verblijfplaatsen en andere mogelijke mitigerende maatregelen.
Landschapsbeheer Friesland werft nieuwe vrijwilligers, organiseert en coördineert de 
bijeenkomst(en)en neemt actief deel aan de kennisworkshop(s).

2. Overig Vrijwilligerswerk
- ‘Groene Knopen, Rode Draden’, het organiseren van 2 basiscursussen ‘vruchtbomen’
- Cursus ‘onderhoud dorpsbossen’ voor dorpen in Franekeradeel
- Betrokken bij buiten: Het opleiden van vrijwilligers t.b.v. begeleiding maatschappelijke stage en 
 bedrijvenwerkdagen. 
- In het kader van Stedelijk Groen wordt o.a. een samenwerking opgezet met het bewonersbedrijf 
 Heechterp-Schieringen (achterstandswijk)
- In het kader van de lopende samenwerking met de Opsterlandse Groene Parels, opzetten van een 
 systeem van prunusbestrijding 
- T.a.v het vergroten van de veiligheid worden gele vesten aangeschaft, zodat met plantdagen en/of 
 biologiedagen voor basisschoolkinderen ten allen tijde veilig (op de fiets) op de plaats van 
 bestemming kunnen komen. 
- Voor een aantal vrijwilligers wordt een BHV-cursus georganiseerd. Dit betreft een op maat 
 gemaakte cursus die ontwikkeld is voor het buitenwerk. In dit geval staat BHV voor Buiten-
 hulpverlening.
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Vergroten kennis op gebied van natuur- en landschapsbeheer

Educatie basis- en voortgezet onderwijs

NME-netwerk
De ontwikkeling die gaande is op het gebied van samenwerking rond educatie gaat onverminderd 
voort. Na ondertekening van het Akkoart fan Earnewâld in 2009 is er veel gebeurd. De financie-
ring van het NME-arrangement voor de regio Zuidwest-Fryslân Fryslân is bijna rond. De nieuwe 
gemeente Súdwest Fryslân en de gemeenten die zullen opgaan in de Friese Meren zullen daarom 
straks een sterke NME-structuur kennen met een grote mate van betrokkenheid van de gemeenten. 
Eenzelfde ontwikkeling is in Noordoost Friesland eveneens gaande. Met de ophanden zijnde 
gemeentelijke fusies lijkt door de voorbeeldfunctie in Zuidwest een olievlekwerking op te treden.

Voor Landschapsbeheer Friesland betekent dit concreet dat er een ideale voedingsbodem ontstaat 
om jeugd actief te betrekken bij natuur en landschap. Zo wordt er op dit moment al hard gewerkt 
aan de ontwikkeling van een educatieproject t.b.v. het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. 
Hierbij wordt nauw samengewerkt met de agrarische natuurverenigingen in het gebied. Zonder de 
sterke NME-structuur zou een dergelijk project waarschijnlijk tot mislukken gedoemd zijn geweest.

De samenwerking op het gebied van maatschappelijke stages in natuur en landschap verloopt 
eveneens zeer voortvarend. Het zijn nu niet meer de medewerkers van Landschapsbeheer Friesland 
zelf die de stages gaan ontwikkelen, maar de vrijwilligers van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland en IVN samen, werken aan een zogenaamd mentoren-
systeem. Landschapsbeheer Friesland heeft deze beweging in gang gezet en de vrijwilligers pakken 
dit zeer goed op, waardoor er sprake is van een zogenaamd ‘hefboomeffect’. De capaciteit voor 
begeleiding kan sterk uitgebreid worden door inzet van vrijwilligers, waardoor veel meer jongeren 
in contact gebracht kunnen worden met natuur en landschap. Landschapsbeheer Friesland coördi-
neert op hoofdlijnen.

BSO Naar Buiten
Aanleiding voor dit project was de beschikbaarheid van landelijke middelen via Agentschap.nl 
(Proef NME) voor het ‘opnieuw’ op een eigentijdse wijze organiseren van Natuur en Milieueducatie 
binnen gemeenten. Het proefproject vond plaats in de gemeente Heerenveen, omdat daar in het 
verleden door bezuinigingen het Natuur- en Milieueducatiesteunpunt is wegbezuinigd. Er lagen 
hier kansen, omdat er bij Buitenschoolse Opvang-instellingen (BSO’s) behoefte is aan buitenacti-
viteiten voor kinderen, omdat de kinderen anders nauwelijks buiten komen. Binnen het project is 
nauw samengewerkt met de gemeente, de Vogelwacht en de plaatselijke IVN-afdeling om zoge-
naamde ‘buitenspeelplekken’ te creëren. Op 5 juli is de eerste ‘buitenspeelplek’ officieel opgeleverd 
in het bijzijn van wethouder Hartsuiker.

Educatieprojecten Nationale Landschappen 
Het pilotproject ‘Takomst foar in unyk Lânskip’ heeft een vervolg gekregen in een meerjarig 
programma met als doel om het succesvolle educatieprogramma op te schalen naar het gehele 
Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Dit najaar hebben er een record aantal scholen 
in het gebied deelgenomen aan de educatieve werkdagen (ca 40 scholen en 800 leerlingen). 
Als afsluiting van dit seizoen heeft op 23 november jl. op het gemeentehuis van Achtkarspelen de 
strijd om de “Wâldpykbokaal” plaatsgevonden, waarbij de school van Westereen er met de prijs 
van door is gegaan. Eenzelfde project is ontwikkeld voor het andere Nationaal Landschap in 
Fryslân, te weten Zuidwest-Fryslân. Hierbij zijn de agrarische natuurverenigingen uit het gebied 
betrokken, het IVN en NME-centrum Mar en Klif. Het projectplan is op 1 oktober ingediend voor 
pMJP-subsidie en inmiddels gehonoreerd. Nu ook de 3 gemeenten hebben toegezegd kan het 
project beginnen. 
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Voortgezet onderwijs

Maatschappelijke stages 
Op het gebied van ‘groene maatschappelijke stage’ vindt in Friesland nauwe samenwerking plaats 
met het IVN-Consulentschap Friesland, maar ook met de natuurbeherende instanties Staatsbos-
beheer, it Fryske Gea en Natuurmonumenten. In het kader van het landelijke project ‘Betrokken 
bij Buiten’ is in 2011 in Friesland een stageconcept ontwikkeld op basis van ervaringen met scholen 
en lokale organisaties. Landschapsbeheer Friesland was trekker van dit project. Er zijn vrijwillige 
mentoren opgeleid die vervolgens samen met Landschapsbeheer Friesland een succesvolle aanpak 
hebben uitgedacht en opgezet, het zogenaamde circuitsysteem.
De resultaten waren zeer positief, dat wil zeggen dat de leerlingen voor de maatschappelijke-
stage-dagen gemiddeld een 8 gaven. Rond de zomer van 2012 is er een mailing naar alle voortgezet-
onderwijs-locaties uitgegaan met daarin de beschrijving van de aanpak en de vraag of men mogelijk 
deel wil nemen aan de ‘groene maatschappelijke stage’.

Vergroten betrokkenheid bij eigen omgeving  

Landschap en dorp

Modder aan je broek
In opdracht van Landschapsbeheer Nederland is een boekje uitgegeven waarin de ervaringen en re-
sultaten van het project Modder aan je broek zijn opgenomen. Dit boekje geeft tips en is geschreven 
voor iedereen die zich in wil zetten voor speelnatuur. Landschapsbeheer Friesland zet de ervaring 
met speelnatuur in binnen Doarpen yn ’t Grien projecten zoals in Elsloo-Tronde en Herbayum. In 
Elsloo is de uitdaging om het schoolplein te vergroenen met een uitdaging tot spelen en leren voor 
de kinderen terwijl in Herbayum speelelementen zijn opgenomen in het dorpsbos. 

Groene Knopen Rode Draden
Landschapsbeheer Friesland neemt deel aan het Noordelijke project ‘Groene Knopen Rode Draden’, 
een initiatief van Landschapsbeheer Groningen en gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuur-
fonds. Het project is bedoeld om (hoogstam) fruitboomgaarden als Groene Knoop in het landschap 
te verbinden met het omringende landschap en de maatschappij, de Rode Draden. De realisatie 
hiervan ligt bij Landschapsbeheer Friesland die in 2012 in totaal acht verschillende pakketten kon 
aanbieden aan lokale fruit-initiatieven. Friese initiatieven die hieruit ondersteund zijn, zijn o.a. een 
snoeicursus vruchtbomen in Achlum, de dorpstuin (boomgaard) in Makkinga, voorlichting over 
ecologie op het erf tijdens de oogstdag op It Griene Nêst, het oprichten van een vrijwilligersgroep 
voor de boomgaard van landgoed Schatzenburg (middels een cursus). In 2013 zal het project op 
een vergelijkbare manier worden voortgezet en zullen wederom 8 Friese initiatieven met extra 
middelen kunnen worden ondersteund.

Natuur dichterbij / Kulturele Haadstêd 2018 / Dodo-paed
Landelijk is onlangs het programmavoorstel ‘Natuur dichterbij’ gehonoreerd, dat o.a. een vervolg 
is op het project Thuis in Groen. Doel is om grip te krijgen op de kracht van Landschapsbeheer 
bij het organiseren van burgerparticipatie in natuur en landschap. Naast een landelijke publicatie 
(inspiratieboek) zijn er in een aantal provincies pilotprojecten uitgevoerd. LBF heeft besloten om 
deel te nemen met een pilotproject in Haskerdyken, onderdeel van de culturele reis 2018 (Culturele 
Hoofdstad). Onder aanvoering van BUOG (bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenis-
sen) is door het dorp in korte tijd een ommetje door het plaatselijke dorpsbos gerealiseerd (het 
Dodopaed), waarbij LBF de concrete plannen heeft gemaakt en ondersteuning heeft geboden bij 
de zelfwerkzaamheid in de vorm van werkdagen. Het initiatief heeft in Friesland ongelooflijk veel 
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publiciteit gekregen en is daarom ook tijdens het landelijke afsluitende symposium van Land-
schapsbeheer Nederland als voorbeeldproject gepresenteerd.

Project Dorpslandbouw in Zuidwest Fryslân
Tijdens het proces om tot een Landbouwagenda voor het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân te 
komen en een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma is het project Dorpslandbouw ontwikkeld 
(zie ook de Beleidslijn). Voor dit project is een brede projectgroep gevormd, waarin diverse part-
ners, zoals Stichting Vendu Tivoli, Netwerk Duurzame Dorpen, initiatiefgroepen Heeg, Makkum, 
Sneek, IVN Groen Dichtbij, LTO en een plaatselijke afdeling. 
Het project bestaat uit koepelactiviteiten (ondersteuning, uitwisseling en promotie) en activiteiten 
in een drietal pilotkernen: Makkum (accent op dorpstuinen), Heeg (accent op melkveehouderij en 
dorpstuin) en Sneek (accent op stadswijken / stadslandbouw). LBF is projecttrekker en staat voor 
het onderdeel koepelactiviteiten. Het project omvat een begroting van ong. 4 ton, en is eind 2012 
voor subsidie ingediend.

Wyk- en Doarpsgrien Noordwest Fryslân
Omdat in de gemeente Het Bildt één dorp minder meedeed, ontstond er ruimte voor een derde 
dorp in de gemeente Franekeradeel. Pietersbierum is het derde dorp geworden binnen dit project 
in de gemeente Franekeradeel. Afgelopen voorjaar zijn hier de plantwerkzaamheden met succes af-
gerond. Het laatst beschikbare budget zal worden aangewend t.b.v. het maken van plannen die een 
vervolg moeten geven aan de groenplannen en die in de toekomst wellicht in een vervolgproject 
uitgevoerd kunnen worden.

Voor de gemeente Het Bildt wordt een andere aanpak dan de Doarpen yn’t Grien-aanpak gekozen. 
Men heeft gekozen voor een project aan de Neeltje Jansstraat in Sint-Jacobiparochie. Hier is sprake 
van een locatie die als gevolg van krimp braak is komen te liggen. De woningbouwcorporatie 
heeft hier huurhuizen gesloopt met het plan om er nieuwe huizen te bouwen. Echter, vanwege de 
prognoses, vindt er geen nieuwbouw meer plaats en is de grond aangeboden aan de gemeente om 
er gemeentelijk groen van te maken. Samen met de bewoners wordt nu getracht om de wijk op te 
fleuren door deze plek te ‘herbestemmen’.

Project Doarpen yn’t Grien Akkrum-Oost Nes
In het verlengde van welbekende Doarpen yn’t Grien-projecten is er een dorpsproject Akkrum-
Oost en Nes opgestart dat met name gericht is op het opwaarderen van de omgeving van de Boarn-
sterdyk en de omgeving van de nieuwe Brede School aldaar. Ook liggen er mogelijkheden voor een 
dorpsommetje rond het voormalige klooster van Nes. In het voorjaar van 2013 vindt de daadwer-
kelijke uitvoering plaats.

Elsloo-Tronde, groen dorp tussen Tjonger en Lende
Plaatselijk Belang Elsloo-Tronde, Steunpunt Landschap en gemeente Ooststellingwerf hebben een 
gecombineerd omgevingsproject opgesteld waarbij een brede impuls wordt gegeven aan de kwaliteit 
van Elsloo als groen woondorp. Het project bestaat uit drie onderdelen. Bijzondere opgave binnen 
het eerste onderdeel is het opstellen van een herstelplan voor de es van Tronde. Het tweede deel is 
Duurzaam dorp waarin het aanleggen van een kindertuinderij en het verfraaien van het groen op 
het schoolplein van de Meester K.J. Dijkstraschool centraal staan. Het derde onderdeel omvat het 
vergroten van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het buitengebied door het uitgeven van 
een vijftal wandelroutes en het plaatsen van een aantal toeristisch-recreatieve borden. De gemeente 
heeft Landschapsbeheer Friesland opdracht gegeven de eerste twee onderdelen uit te voeren waarbij 
bij de schooltuin nauw samengewerkt wordt met Arcadis/KNHM. 
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Projecten Herstel en versterken fase 5 Weststellingwerf en De Tike
Binnen de projecten in fase 5 Weststellingwerf en De Tike is een combinatie gemaakt tussen het 
herstel en versterken van het landschap en Doarpen yn’t Grien in de dorpen. In Oldetrijne-Sonnega, 
Nije- en Oldelamer en De Tike zijn in het voorjaar plantdagen georganiseerd.

2.2.5 Financieringslijn 

Kader
Centraal in het rijksbeleid staat naast overheidfinanciering ook financiering vanuit private bronnen. 
Het ministerie van LNV zei daarover: “Onderdeel van de landelijke zorg voor het landschap is het 
komen tot een adequate financieringslijn voor beheer en onderhoud en ontwikkelen van het Neder-
lands landschap. Iedereen geniet van een mooi landschap. Het kabinet wil de financiering van het 
landschap verduurzamen en meer private middelen aantrekken. De kosten voor het ontwikkelen 
en onderhouden van het landschap komen niet altijd terecht bij degenen die daar baat bij hebben. 
Veel agrariërs onderhouden het unieke landschap met liefde, maar door schaalvergroting dreigen 
kenmerkende en waardevolle landschapselementen, zoals heggen, kerkenpaden en houtwallen 
onrendabel te worden. Er wordt onderzocht of door landschapsfondsen het landschap duurzaam 
kan worden ondersteund. 

Provincies (IPO) hebben in 2010 samen met het rijk de kosten van landschapsbeheer door KPMG 
laten berekenen. Voor de meest bijzondere landschappen (ca 50% van heel Nederland) is de eerste 
decennia ca 400 miljoen per jaar nodig om herstel en onderhoud te kunnen garanderen. Geconclu-
deerd wordt dat naast de overheid ook private partijen nodig zijn om hieraan bij te dragen. 

In het kader van Moai Fryslân is in de provincie een begin gemaakt met het oprichten van gebieds-
fondsen. Voor het (kansrijke) gebied Oranjewoud - Katlijk wordt via een pilot ervaring opgedaan in 
het opzetten van een dergelijk fonds, inclusief de werving van private geldstromen. De Stichting die 
dit op gaat pakken is eind 2010 opgericht. Hiermee wordt voor 28 jaar aanleg, herstel en beheer van 
het landschap geborgd, waardoor boeren en andere landschapsbeheerders langjarige betrouwbare 
afspraken kunnen maken. Na deze ervaring zal voor Zuidoost-Fryslân een verkenning plaatsvinden 
waarna het plaatje voor heel de provincie gemaakt kan worden.

Gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk
Voor het oprichten van een landschapsfonds in Oranjewoud-Katlijk heeft de gemeente Heerenveen 
een pilot-project opgestart. De definitieve besluitvorming over het beschikbaar stellen van de 
publieke middelen voor het vullen van 75% van het fonds (totale omvang van het fonds is 2,4 
miljoen waarvan 75 % publieke middelen) heeft in december 2010 plaats gevonden bij provincie 
en gemeente Heerenveen. Het fonds heeft een bestuur bestaande uit Bertus Mulder (voorzitter), 
Meine Scheweer (oud wethouder gemeente Heerenveen), 
Jacob Drost, Jan Claus en Jeen Nijboer (Rabobank). Behalve de 
voorzitter woont iedereen in het gebied. ANV Grien Bronger-
gea wordt het gezicht van het fonds naar de streek middels 
een gebiedsmakelaar. Landschapsbeheer Friesland draagt 
zorg voor inhoudelijke ondersteuning, maakt beheerplannen 
groene diensten en verzorgt de administratie. Bovendien heeft 
het stichtingsbestuur Landschapsbeheer Friesland gevraagd 
de financiële administratie te behartigen. In 2012 is door het 
fondsbestuur verder gewerkt aan het werven van private 
middelen en de organisatie van het werk. Het werven van 
private middelen blijkt niet eenvoudig. Zelfs in een kansrijk 
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gebied als Heerenveen. Het fonds mag alleen publiek geld aanwenden wanneer er ook private 
middelen in het fonds worden gestort (verhouding 1 euro privaat op 6 euro publiek) De Rabobank 
heeft in oktober 20.000 euro bijgedragen in het fonds zodat er gestart kan worden met de werving 
en het afsluiten van beheer en onderhoudscontracten. Landschapsbeheer Friesland heeft in 2012 
het fondsbestuur verder ondersteund en samen met de ANV Grien Brongergea gewerkt aan het 
opzetten van de uitvoeringsorganisatie en het opleiden van de gebiedsmakelaar. In 2012 werden de 
eerste overeenkomsten met boeren en andere grondgebruikers afgesloten en in december was de 
aftrap van de eerste uitvoering in het veld. 

Waddenfonds
Het Waddenfonds is overgedragen aan de drie Wadden-provincies Noord Holland, Fryslân en 
Groningen. De bedoeling is om tot een programmering te komen. Er worden vier programmalijnen 
onderscheiden. Een van deze programma’s is ‘Erfgoed, cultuurhistorie, landschap en recreatie en 
toerisme’. Landschapsbeheer Friesland heeft met name in deze lijn bijgedragen aan de discussie en 
mogelijke ontwikkelingen. De projectontwikkeling richt zich ook met name op dit programma.

Ontwikkeling andere financieringsvormen, fondsen voor specifieke                     
landschapselementen, sponsoring

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Als afronding van het LBN-project “natuur in bedrijf ” is er in februari 2012 een provinciale 
bijeenkomst georganiseerd voor trainers en coaches voor het bedrijfsleven op landgoed De Klinze 
in Aldtsjerk. Het idee is namelijk dat Landschapsbeheer samen met dergelijke trainingsbureaus 
een interessant product kan leveren aan het bedrijfsleven. Te denken valt aan bedrijfstrainingen in 
natuur en landschap. De reacties van de aanwezige trainers/coaches waren overwegend positief en 
samen met één trainingsbureau (Aepos) wordt nu gewerkt aan een product dat in 2013 voor het 
eerst in de markt gezet wordt. Op deze dag wordt als proef voor een aantal vrijwilligers van LBF een 
‘trainingsdag’ georganiseerd.

NFW: Pilot Energie uit hout
Het onderhoud van de vele kilometers elzensingels en houtwallen in de NFW resulteert in een grote 
hoeveelheid tak en stamhout. Inzet is dit hout tot waarde te brengen om zo een bijdrage te leveren 
aan de kosten van landschapsonderhoud. Binnen een pilotproject zijn de handen ineengeslagen 
door een aantal partijen om de vermarkting van deze biomassa te onderzoeken. Projecten LTO 
Noord, de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Ufkes Greentec en Landschapsbeheer Friesland 
vormden een consortium en werken nauw samen binnen de pilot waarbij een praktijkproef wordt 
uitgevoerd en de haalbaarheid van vermarkting in een businessplan wordt neergelegd. De praktijk-
proeven bieden inzicht in de technische aspecten en kosten die verbonden zijn van de “oogst” tot 
en met de afzet van producten (stamhout, houtpellets etc.). De totale resultaten van het project 
werden gepresenteerd aan de stuurgroep Nationaal Landschap en er werden twee bijeenkomsten 
georganiseerd voor de leden van de bij de NFW aangesloten ANV’s. 
Met het businessplan is een plan ontwikkeld m.b.t een aanpak voor het vermarkten van biomassa 
ten behoeve van het gehele gebied van de NFW met de daaraan verbonden organisatorische aspec-
ten. De in het businessplan voorgestelde implementatietraject is verder uitgewerkt in een nieuw 
projectvoorstel dat begin 2013 is ingediend voor financiering bij het pMJP. Het implementatie-
traject voorziet in een verdere uitrol in de praktijk.
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Houtverbrandingsinstallatie Beetsterzwaag
De agrarische natuurvereniging ‘Alde Delte’ in de gemeente Opsterland heeft voor het organiseren 
en op gang brengen van een houtstroom (natte snippers) naar de houtverbrandingsinstallatie in 
Beetsterzwaag de stichting BOOM opgericht.
De statutaire doelen van deze stichting BOOM zijn:
• het opwaarderen, in- en verkopen van organisch materiaal
• het ontwikkelen van kap- en snoeiplannen
• overleg en bemiddeling met overheden, particulieren en grondeigenaren
• de coördinatie van loonwerk voor landschapsonderhoud.

De landschapsconsulent ZO Fryslân (Arthur Scheper) heeft in samenwerking met de gemeente 
Opsterland het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een projectvoorstel om te komen tot 
een beheer- en businessplan voor de stichting BOOM. Aequator Groen en Ruimte neemt daarin 
het onderdeel businessplan voor zijn rekening en Landschapsbeheer Friesland het beheerplan. 
Het geheel wordt begeleid door een werkgroep waarin de provincie, gemeente Opsterland, 2 
bestuurleden van stichting BOOM, de landschapsconsulent ZO Fryslân, Aequator en LBF zitting 
hebben. Het beheer- en businessplan werd in 2012 afgerond. Presentatie van de uitkomsten richting 
o.a. gemeente is voorzien in 2013. 

Inzet reintegratie, langdurig werklozen, delinquenten
In 2011 heeft LBF met diverse gemeenten projecten opgezet met re-integratiegelden, volgens het 
model ‘Groen werkt’. Met 3 gemeenten (Opsterland, Smallingerland en Dongeradeel) zijn vaste 
afspraken gemaakt, die in 2012 zijn voortgezet. Daarnaast zijn projecten op zaterdagen uitgevoerd 
met taakgestraften (via Raad kinderbescherming en Justitie).

Er is het nodige werk verzet in natuur en landschap, weliswaar met een kleinere bezetting dan in 
het jaar daarvoor. In de eerste helft van het jaar was er gemiddeld een bezetting van ongeveer 11 
personen per week( 4 dagen) maar die liep in de loop van 2012 terug tot ongeveer 5-6 per week. 
Het aantal productief ingezette uren was in 2012 dan ook aanmerkelijk lager, nl. 4680 productieve 
uren. (in 2011 was dit 10.080 uur) Voorbeelden van uitvoeringsprojecten, waar LBF de project-
leiding had zijn projecten bij particulieren (bijv. op erven of begraafplaatsen), additionele werken 
in bos en natuurterrein en/of in samenwerking met gemeenten, Wetterskip etc. Belangrijke onder-
steunende taken zijn m.n. uitgevoerd bij het vrijwilligerswerk, educatieprojecten en bij projecten 
Doarpen yn ’t Grien (voorwerk, begeleiding plantdagen en afrondende werkzaamheden). Terug-
loop in het aanbod van re-integranten maakte dat de financiering van de begeleidende taken van 
medewerkers van de uitvoeringsdienst steeds meer onder druk kwam te staan. Toen eind oktober 
bekend werd dat de uitvoeringsdienst zou worden opgeheven, was dit voor gemeenten reden om 
hun geplaatste re-integranten, voortijdig terug te trekken en elders onder te brengen.

Werkgroep SNL/GBD

LBN heeft ook een werkgroep in het leven geroepen die zich bezig houdt met de het subsidiestelsel 
natuur en Landschap (SNL ) en Groen Blauwe Diensten (GBD). Landschapsbeheer Friesland zit in 
deze werkgroep samen met Noord-Brabant, Drenthe, Limburg en het landelijke bureau LBN. 
De Werkgroep SNL/GBD is een adviesgroep voor het directeurenberaad. Het doel van de werk-
groep is om het directeurenberaad:
1. te informeren over relevante landelijke en provinciale ontwikkelingen en plannen op het gebied 
 van subsidieregelingen voor landschapsbeheer;
2. te voorzien van concreet uitgewerkte voorstellen, adviezen en aanbevelingen voor acties op het 
 vlak van lobby, beleidsbeïnvloeding en acquisitie. De adviezen zijn primair gericht op door het 
 LBN-bureau te ondernemen acties op landelijk niveau, maar kunnen ook gericht zijn op de 
 provinciale organisaties.
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Taakafbakening
De werkgroep houdt zich bezig met landelijke en provinciale subsidieregelingen voor landschaps-
beheer door (particuliere) grondeigenaren. Daarbij worden alle aspecten meegenomen: 
1. inhoud (pakketten en voorwaarden);
2. financiering;
3. organisatie en administratie. 
De meeste aandacht gaat uit naar de landelijke subsidieregelingen SNL en SKNL en provinciale 
subsidieregelingen voor landschap en/of groenblauwe diensten.

2.2.6 Verbinden soort en landschap

Kader
Soortenbeleid neemt een eigen plaats in binnen behoud, beheer en ontwikkeling van de natuur in 
Nederland. Bedreigde dier- en plantensoorten en hun leefgebied worden beschermd door Europese 
en nationale wetten, regelgeving en procedures. Actieve soortenbescherming is een aanvulling op 
het hoofdspoor van behoud en ontwikkeling van biodiversiteit op grond van de gebiedsbescherming 
via de Ecologische Hoofdstructuur en de Natuurbeschermingswet (Natura2000 gebieden).

Provincies zijn verantwoordelijk voor het actieve soortenbeleid. Doel van het actieve soortenbeleid 
is de leefgebieden van in Fryslân bedreigde planten- en diersoorten te verbeteren. Dit beleid is 
uitgewerkt in het provinciale Werkplan Soortenbeleid 2006-2013 dat is vastgesteld op 29 november 
2005. Dit plan vormt de basis voor projectsubsidies voor maatregelen ter bescherming en uitbreiding 
van bedreigde soorten. In een later stadium is het soortenbeleid verbreed tot de zogenaamde leef-
gebieden benadering. 
Dat wil zeggen maatregelen ter verbetering van de leefomstandigheden van bedreigde soorten, 
rekening houdend met de verschillende eisen die de diverse soorten stellen aan hun omgeving. 
De maatregelen moeten er toe leiden dat de populaties zo vitaal worden dat bescherming van 
individuen van een soort van minder belang wordt.
 
De samenwerking van Landschapsbeheer Friesland met de Provinsje Fryslân heeft de afgelopen 
jaren meer vorm gekregen door het ontwikkelen van specifieke projecten voor leefgebieden en bio-
toopverbetering op particuliere terreinen, zowel binnen als buiten de EHS. Soms ook in combinatie 
met ecologische verbindingzones. Er zijn meerdere projecten opgezet die de gehele ILG-periode 
doorlopen. 

Adder, Ringslang en Steenuil
Doorlopende projecten voor biotoopverbetering van de provinciale aandachtsoorten adder, ring-
slang en steenuil werden in 2012 gecontinueerd. Daarbij werden verschillende vrijwilligersgroepen 
betrokken en ondersteund.

Leefgebiedenbenadering Adder/Heideherstel
Versnippering en verbossing bedreigt de “levensgemeenschap heide”. Landschapsbeheer Friesland 
is, in samenspraak met de provincie, de ontwikkeling gestart van een heideherstelproject in het 
kader van de leefgebiedenbenadering. In samenwerking met particulieren en terreinbeherende 
organisaties is voor een aantal terreinen in Zuidoost Fryslân een plan van aanpak ontwikkeld 
waarbij de Adder als gidssoort is genomen. In totaal voorziet het plan in het herstel van 18 hectare 
heide. De provincie heeft het plan goedgekeurd en alle gevraagde financiën beschikbaar gesteld. 
In 2012 werd de uitvoering in het Alpherveld (particulier eigendom) onder Beetsterzwaag afgerond 
en de 2e fase bij 7 terreineigenaren uitgewerkt, aanbesteed en opgestart. 
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Leefgebiedenbenadering Kamsalamader
In de omgeving van Wolvega is dit voorjaar een nieuwe populatie Kamsalamanders gevonden. De 
ontdekking van enkele verkeersslachtoffers was als eerste aanleiding om een aantal provisorische 
maatregelen te nemen. Daarna is overleg opgestart met Provincie, gemeente en SBB om te bepalen 
hoe hier verder mee om te gaan. Besloten is initiatief te nemen om voor het gebied, dat deels in 
eigendom is van SBB en daarnaast ook van veel particulieren, een leefgebiedherstelbenadering uit 
te werken, waarbij zowel particulieren als ook gemeente en SBB nauw betrokken zijn. Landschaps-
beheer Friesland neemt daarbij het voortouw en heeft in 2011 een voorstel uitgewerkt. 

Meldpunt vleermuizen en marters
Samen met de Provinsje Fryslân is ingezet op een bij Landschapsbeheer Friesland onder te brengen 
meldpunt Vleermuizen en Marters. Veel particulieren hebben te maken met vleermuizen, omdat 
een aantal soorten hun kolonies in huizen vestigt en daardoor overlast kan veroorzaken. Ook 
Steenmarters vestigen zich steeds meer in huizen. Deze verblijfplaatsen en/of kolonies kunnen 
niet zomaar worden verwijderd, want de dieren zijn beschermd. Het is daarom belangrijk, zeker 
waar het gaat om overlast bij particulieren, om deskundigen in te schakelen bij het afhandelen 
van de klachten, en waar mogelijk, het oplossen van de problemen.

Het meldpunt Vleermuizen en marters is in 2009 succesvol gelanceerd en in 2010 en 2011 voort-
gezet. Jaarlijks komen er ongeveer 150 klachten bij het meldpunt binnen waaronder een groot 
percentage Steenmarters (frysk; Stienmurd). We zijn in staat mensen goed te adviseren en daar-
mee te helpen. Steenmarters veroorzaken erg veel overlast voortkomend uit hun voorliefde voor 
een warm plekje dicht bij mensen. Het meldpunt blijkt goed te vinden door o.a. een informatieve 
website en goede publiciteit. Ook van buiten de provincie wordt regelmatig gebeld, hoewel dat niet 
direct de bedoeling is.

Heikikker
In 2011 is een projectvoorstel voorbereid dat voorziet in biotoopverbetering van de Heikikker op 
een aantal locaties in ZO Fryslân.

Zoogdieratlas
De Zoogdiervereniging vervaardigt in de periode 2009-2011 Zoogdieratlas.nl. Dit is een via inter-
net toegankelijke verspreidingsatlas, waarbij online waarnemingen ingevoerd worden en vervolgens 
direct op kaart zichtbaar zijn. Voor de inhoudelijke begeleiding is een projectgroep actief bestaande 
uit (zoogdier)deskundigen uit de verschillende partnerorganisaties (IFG, provincie en LBF).
Eind 2011 werd dit project afgerond. De resultaten zijn online in te zien en begin 2012 wordt het 
resultaat gerapporteerd en gepresenteerd.
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3. Beheer en organisatie uitvoerings-
 mogelijkheden

Afhankelijk van de vraagstelling, behoeften en wensen van betrokkenen, de doelstellingen, de haal-
baarheid en mogelijkheden wordt bij de uitvoering van een project de meest geschikte oplossings-
richting gezocht. Tevens wordt bekeken wat de meest geschikte uitvoeringsmogelijkheid is.
Uitgangspunt bij de uitvoering is om op basis van de beoogde projectdoelstelling een kwalitatief zo 
goed mogelijk resultaat te behalen. De gekozen werkvorm is dus ondergeschikt aan het resultaat.

Bij de uitvoering van projecten heeft Landschapsbeheer Friesland in 2011 voor verschillende 
werkvormen gekozen. We noemen:

• uitbesteding aan loonwerkers en bedrijven.
• inzet met behulp van re-integratie van werkzoekenden, samen met gemeenten en re-integratie-
 bedrijven in leerwerktrajecten.
• uitvoering door vrijwilligers.
• inzet van mensen binnen stageprogramma’s en werkervaringsplaatsen.
• samenwerking met justitie ten behoeve van de inzet van taakgestrafte delinquenten.
• kwaliteitszorg bij uitvoering natuur- en landschapsbeheer door agrariërs.
• inzet van de eigen uitvoeringsdienst.
• ondersteunen initiatieven van particulieren, waarbij particulieren zelf uitvoeren.
• samenwerking met dorpsbelangen.
• samenwerking en afstemming vrijwilligerswerk met natuurorganisaties.

3.1 Integratie en samenwerking in uitvoering

De verschillende werkvormen staan niet los van elkaar. Vaak is sprake van onderlinge samenwerking, 
het in aanvulling op elkaar werken, of juist door afwisseling en samenwerking de doelstellingen 
binnen een project en tussen groepen naar een hoger niveau tillen. Zogenaamde integratie van 
uitvoeringsmogelijkheden.

Intern wordt vooral gekeken naar afstemming en ondersteuning van vrijwilligerswerk door de eigen 
uitvoeringsdienst, integratie van re-integranten en mensen in loondienst. Extern wordt vooral naar 
mogelijkheden gezocht van uitbesteding aan en samenwerking met bedrijven, werkvoorziening-
schappen en aannemers. Landschapsbeheer blijft bij uitbesteding de kwaliteit van het project 
bewaken of neemt de directievoering op zich. 

Inhuren van derden behoort tot de mogelijkheden. Kwaliteitsbewaking en overdracht van kennis 
en vaardigheden zijn belangrijke taken van onze uitvoeringsdienst. Een integratie heeft alleen maar 
succes als deze twee belangrijke punten goed worden overgedragen.
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De eigen uitvoeringsdienst (verdeeld over 2 á 3 ploegen met re-integranten en andere regelingen) 
draaide in 2012 6725 productieve manuren. Sedert 2010 was de dienst volledig omgebouwd naar 
het begeleiden, sturen en ondersteunen van andere werkvormen. 
Met 3 gemeenten (Opsterland, Smallingerland en Dongeradeel) waren er vaste afspraken om met 
re-integratiegelden projecten ‘Groen werkt’ uit te voeren. Op zaterdagen zijn projecten met taak-
gestraften uitgevoerd. (via de Raad van de kinderbescherming en Justitie)

De landschapsverzorgers van de uitvoeringsdienst zijn ingezet op projecten waarin specialistische 
kennis en een voorbeeldfunctie verlangd worden. Een nadere vertaling naar landschapselementen 
binnen de diverse activiteiten van de uitvoeringsdienst en de scholingsprojecten in het kader van 
re-integratie, deels geïntegreerd met andere werkvormen, is weergegeven in tabel 1 (kwantitatieve 
verdeling landschapselementen).

3.2 Uitvoering door eigenaar of grondgebruiker

De ontwikkelingen van de laatste jaren geven aan dat landschapsonderhoud steeds meer opge-
pakt wordt door de eigenaar/gebruiker van landschapselementen. Dit zien we vooral bij thema’s 
als agrarisch natuur- en landschapsbeheer en plattelandsvernieuwing (zie ook tabel 1: advisering 
particulieren).

Landschapsbeheer Friesland heeft in 2012 het nodige gedaan aan:

• advisering en voorlichting.
• ondersteuning bij planvoorbereiding en subsidieaanvragen.
• ondersteuning op financieel gebied, bijvoorbeeld hulp bij aanvragen Programma 
 Beheersovereenkomsten en projectsubsidies op basis van provinciale en rijksregelingen.
• kwaliteitsbewaking en –verbetering bij de uitvoering.
• technische ondersteuning en begeleiding van de uitvoering.
• het beschikbaar stellen van gereedschap.
• het organiseren van cursussen (zie ook tabel 4).

3.3 Vrijwilligers en scholen

Tendensen
De tendens in Fryslân is dat inwoners meer betrokken willen worden bij de inrichting en het 
beheer van de eigen omgeving. Landschapsbeheer Friesland speelt hierop in met projecten die deze 
tendens ondersteunen. De wens van overheden om burgers meer te laten participeren in lokale 
planvorming vertaalt zich in Fryslân in een sterk gebiedsgerichte aanpak. In vijf plattelandsregio’s 
worden door burgers projecten ontwikkeld om de kwaliteit van de eigen leefomgeving te verhogen. 
Door een goede samenwerking met de projectenbureaus in deze regio’s zet Landschapsbeheer 
Friesland veel wensen en initiatieven uit de bevolking om in concrete projecten. 

Naast het ontwikkelen en uitvoeren van projecten raakt het structurele vrijwilligerswerk in natuur 
en landschap hoe langer hoe meer ingebed in de Friese samenleving. De landelijke natuurwerkdag 
trekt veel vrijwilligers en publiciteit. En ook de hoogstambrigade is inmiddels een bekend feno-
meen. Dat veel eendenkooien en heideterreintjes door vrijwilligers worden onderhouden, wordt 
inmiddels als vanzelfsprekend gezien. Kortom, het vrijwilligerswerk heeft een onmisbare plaats in 
de Friese samenleving en het Friese landschap.
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Ondanks alle bezuinigingen op natuur en landschap is ten tijde van het kabinet Rutte-I, middels 
het amendement ‘Koopmans’ aandacht gevraagd voor de waarde van vrijwillige inzet. Dit heeft ge-
resulteerd in extra rijksgelden voor investeringen in groen vrijwilligerswerk (inmiddels een project 
onder de naam Groen en Doen). Helaas is in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-II afgesproken 
dat de maatschappelijke stage wordt afgeschaft De politiek lijkt dus enerzijds wel te onderkennen 
dat de maatschappij niet zonder vrijwilligerswerk kan. Door het recentelijk afschaffen van de 
verplichte maatschappelijke stage lijkt de visie op de lange termijn echter te ontbreken.

Landschapsbeheer Friesland ondervindt geen hinder van een teruglopend aantal vrijwilligers waar 
andere sectoren over klagen. Wel signaleren we een verschuiving van het structurele vaste vrijwil-
ligerswerk naar het meer flexibele, eenmalige en/of projectgebonden vrijwilligerswerk. 

Stabilisatie
Ook in 2012 besteedden honderden vrijwilligers en scholieren vele uren aan het landschap. De uit-
gevoerde werkzaamheden droegen in belangrijke mate bij aan het onderhoud van natuur- en land-
schapselementen. Bovendien zorgde de vrijwillige inzet voor (meer) betrokkenheid en draagvlak. 
In 2012 besteedden scholieren en vrijwilligers, onder coördinatie van Landschapsbeheer Friesland, 
23.854 uur aan het werken in en aan het landschap. Na een stevige groei in de afgelopen tien jaar, 
lijkt er nu sprake van enige stabilisatie. Tabel 4 geeft een overzicht van alle vrijwilligersactiviteiten. 
De tabellen 2a, 2b, 2c en tabel 3 laten de kwantitatieve gegevens van werkdagen, vrijwilligers en 
scholieren zien alsmede het totaal aantal uren dat gewerkt is.

De mensen die structureel vrijwilligerswerk doen blijven enthousiast door plezier in het werk en de 
gezelligheid in de groep. Landschapsbeheer Friesland probeert de voorwaarden zo gunstig mogelijk 
te maken. Het vrijwilligerswerk is echter wel aan verandering onderhevig. Vrijwilligers willen zich 
tegenwoordig niet meer voor een lange tijd binden aan één en dezelfde organisatie. Landschaps-
beheer Friesland zet daarom steeds meer in op korte, gerichte acties.

Methodiek
Door rekening te houden met het maatschappelijke krachtenveld kan Landschapsbeheer Friesland 
inspelen op de kansen die zich voordoen. De afgelopen jaren is er een duidelijke methodiek 
ontstaan, bestaande uit een themagerichte, een groepsgerichte en een projectgerichte aanpak. 

• Themagericht 
 Het formeren van vrijwilligersgroepen rondom thema’s die 
 geïnteresseerden bindt, zoals eendenkooien, fruitbomen, 
 dorpsbossen en stinzenflora.

• Groepsgericht
 Korte, gerichte acties waarbij groepen het uitgangspunt zijn, 
 zoals het organiseren van cursussen of werkdagen voor scholen, 
 bedrijven en dorpsbelangen.

• Projectgericht 
 Werkwijze waarbij Landschapsbeheer Friesland werkt als katalysator voor bottom-up-ideëen 
 uit de samenleving.

Soorten vrijwilligers
Landschapsbeheer Friesland trekt verschillende vrijwilligers. Variërend van vaste en gelegenheids-
vrijwilligers tot scholieren en mensen die uit gezondheidsoverwegingen aan de slag gaan in de 
natuur. 
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• Weekendvrijwilligers
We onderscheiden vaste weekendvrijwilligers en gelegenheidsvrijwilligers. 
De vaste weekendvrijwilligers bestaan meestal uit groepen mensen, verenigd in een organisatie 
of vereniging, die tijdens het werkseizoen een of meerdere zaterdagen landschapsonderhoud uit-
voeren. Denk aan IVN-afdelingen, Landschaps- en/of soortbeschermingsclubs, groencommissies 
dorpsbosjes en hoogstambrigades.

De gelegenheidsvrijwilligers bestaan meestal uit groepen die één keer per werkseizoen een 
werkdag of kamp organiseren. We noemen enkele voorbeelden uit eigen praktijk:

• Verenigingen Plaatselijk Belang die in het kader van het project Doarpen yn ’t Grien enkele 
 werkdagen met vrijwilligers uit het dorp het dorp letterlijk in het groen zetten. 
• Praktijkdagen voor (oud)cursisten die via Landschapsbeheer Friesland de cursus erfbeplanting 
 of de cursus hoogstamvruchtbomen volgen of hebben gevolgd. 
• Bedrijven die de personeelsdagen invullen met een dagdeel werken in de natuur. 
• De VOBULA-landgoedkampen (voorheen ANWB-vrijbuiten).

• Doordeweekse vrijwilligers
Deze groepen bestaan uit mensen die graag in de natuur aan het werk zijn en daar op doorde-
weekse dagen tijd voor hebben. Zij zijn het gehele seizoen gemiddeld een dag per week actief in het 
landschapsbeheer. We noemen enkele voorbeelden uit eigen praktijk.

Zorginstellingen
Vergelijkbaar van opzet, maar met een iets andere doelstelling, wordt er samengewerkt met de 
zorgboerderij Gaegelpolle. In beide gevallen gaat het om een nuttige dagbesteding van cliënten 
die op geestelijke zorgverlening zijn aangewezen. Deze groep van vijf mensen werkt op de natuur-
terreintjes in Zuidoost Fryslân, hun werkdagen variëren per week.
 
Scholen
Het belang van natuur- en landschapsbeheer wordt op een leerzame wijze onder de aandacht 
gebracht van de hoogste groepen van de basisscholen. In het kader van het project Natuur in 
de eigen omgeving waren 75 basisscholen (bijna 1859 leerlingen) actief in de natuur. De NME-
steunpunten die aan het project meewerkten zijn: 

 • De Naturij (Smallingerland / Opsterland)
 • Mar en Klif (Súdwest Fryslân, Skarsterlân, Lemsterland, 
  Gaasterlân-Sleat)
 • NME Achtkarspelen (Achtkarspelen)
 • NME-Tytsjerksteradiel
 • De Klyster (Dongeradeel, Dantumadeel, Kollumerland)

groep Leeuwarden (8 personen) maandag eendenkooi Gytsjerk, Lytse Geast, Kobbekooi

groep Heerenveen (6 personen) woensdag natuurterreintjes gemeente Heerenveen

groep Stellingwerven (7 personen) dinsdag natuurterreintjes Stellingwerven

groep Anjum (4 personen) donderdag eendenkooien Anjum en omgeving

groep Opsterland/Smallingerland
(9 personen)

donderdag natuurterreintjes Zuidoost-Fryslân
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4.  Prestatieoverzicht 

Ter verantwoording van de producttaken is in bijgevoegde tabel een overzicht van de resultaten van 
2012 geleverd. De beschrijving van de prestaties is ingedeeld in 6 lijnen in het landschapsbeleid en 
sluit aan bij de nieuwe werkwijze van Landschapsbeheer Friesland. Dit op basis van het in 2011 ver-
schenen Beleidskader Landschapsbeheer Friesland, dat in nauwe samenwerking met de Provinsje 
Fryslân is opgesteld (zie par. 2.1)

Vanuit de 6 lijnen in landschapsbeleid (hoofdstuk 2.2.) zijn de producttaken geanalyseerd en de 
activiteiten beschreven. De prestaties, zoals aangegeven in het activiteitenprogramma 2012, zijn 
nagelopen. Hiervan is in het schema de status aangegeven (kolom gerealiseerd: ja, nee, deels). 
Tevens zijn in de kolom Tijdsbesteding de benodigde uren aangegeven (begroot/besteed). In de 
kolom Toelichting is waar nodig een toelichting of verklaring genoteerd. 

Het Activiteitenprogramma 2012 is samengesteld in september-oktober 2011. Dit betekent dat 
zich in de loop van het najaar 2011 en gedurende 2012 velerlei ontwikkelingen hebben voorgedaan, 
die niet voorzien waren. Zowel ontwikkelingen t.a.v. geformuleerde taken als ook nieuwe ontwik-
kelingen. Dit verklaart ook enige extra taken, aangegeven als Extra.

In paragraaf 4.2 is een overzicht van de totale tijdsbesteding van de producttaken opgenomen. 
Hierin zijn de begrote en bestede uren naast elkaar gezet.

Paragraaf 4.3 geeft een korte toelichting op de verschuivingen, wijzigingen en ontwikkelingen 
binnen de diverse lijnen in het landschapsbeleid t.o.v. de beoogde activiteiten (Activiteiten-
programma 2012).
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verdeling naar lijnen 
in landschapsbeleid

Tijdsbesteding in % Uren

Begroot Besteed Begroot Besteed
Producttaken lijnen

Beleidslijn 24 31 1440 1852

Advieslijn 28 25 1685 1525

Monitoringslijn 2 1 120 0

Draagvlaklijn 18 18,5 1100 1122

Financieringslijn 15 16 925 971

Soorten 13 9,5 760 580

Totaal 100 100 6030 6050

4.2 Overzicht tijdsbesteding producttaken (naar lijnen in landschapsbeleid)

4.3 Toelichting op tijdsbesteding producttaken t.o.v. begroting

Algemeen

Uit het overzicht van par. 4.2. blijkt dat in 2012 t.o.v. de begroting iets meer uren zijn geïnvesteerd 
in de producttaken. T.o.v. de offerte (Productplan 2012, september 2011), waarin afspraken met de 
Provinsje Fryslân zijn gemaakt voor 6030 uur, betreft dit 20 uur.

De producttaken zijn verdeeld over 6 lijnen. In 2012 is 75% van de beschikbare tijd voor de 
producttaken besteed aan taken in de Beleidslijn, de Advieslijn en de Draagvlaklijn. In het 
Productplan 2012 was begroot 70%. Aan Monitoring is geen tijd besteed. De Financieringslijn en 
de Soortenlijn hebben ong. 25% van de tijd genomen (begroot 28%). De belangrijkste wijziging in 
percentages voor de urenbesteding kwamen voor in Beleidslijn en Soortenlijn.

Belangrijke ontwikkelingen en veelal oorzaak van deze verschuivingen zijn o.a.:
• de toch de zeer onduidelijke situatie gedurende het jaar rondom de bezuinigingen. 
 De zorg voor het dossier Landschap, de financiële component.
• Dit bracht extra taken en noodzakelijke tijd met zich mee, maar tevens werden diverse zaken 
 tijdelijk stopgezet, in afwachting van meer duidelijkheid of het schrappen van processen. 
 Daarnaast speelde de financiële krapte en uitputting van de ILG-middelen een belangrijke rol. 
• De ontwikkeling van de nieuwe Nota Natuur en Landelijk Gebied. 
• De ontwikkeling van een nieuw Meerjarenprogramma, waarvan de financiële paragraaf a.g.v. 
 de onduidelijkheid lastig was.
• De voorbereiding, de inventarisaties, t.b.v. projectontwikkeling i.h.k.v. Waddenfonds. Dit fonds 
 kan mogelijk kansen bieden voor projecten die niet meer in het ILG programma opgenomen 
 kunnen worden.
• Het zoeken van oplossingen voor het beheer van wandeltrajecten, de droge recreatievormen. 
 Overleg en onderhandelingen provinciebreed hebben geleid tot een borging van de systemen.
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• Het stopzetten/afstoten van de uitvoeringspoot m.b.v. re-integratiemedewerkers. Oorspronkelijk 
 is getracht om alternatieve partners te vinden, hetgeen niet is gelukt. Dit gehele traject diende 
 zorgvuldig afgerond te worden.
• De beperkte financiële mogelijkheden voor projectontwikkeling soortenbescherming, hetgeen 
 leidde tot minimale projecten en deels doorgeschoven werden (in overleg provincie) naar 2013.

De Lijnen
Binnen de lijnen zijn de producttaken benoemd; deze zijn onderhevig aan de actualiteit en mogelijke 
ontwikkelingen. In par. 4.1. is bij elke specifieke taak een toelichting gegeven op het resultaat en 
de afwijking t.o.v. het Activiteitenplan 2012. De voorbereidingen en de totstandkoming van dit 
Activiteitenprogramma waren gestart medio 2011, hetgeen inhoudt dat diverse ontwikkelingen 
niet voorzien waren. Gedurende 1,5 jaar verandert er veel, wordt duidelijk of bepaalde zaken of 
projecten kansrijk zo niet kansloos zijn om op in te spelen.

Enkele ontwikkelingen, die van invloed zijn geweest op de verschuivingen (naast bovengenoemde 
zaken), kunnen worden aangegeven zonder op details in te gaan:

Beleidslijn:
• Getracht om de rubriek landschap volwaardig in te brengen onder de nota Natuur en Landelijk 
 Gebied; de invulling van de landschapsparagraaf was voor LBF belangrijk.
• Diverse inventarisaties en projectontwikkeling die te maken hebben met cultuurhistorie, 
 het waddenfonds (o.a. terpen wierden, de Grië) die onder de brede vertaalslag van het Wurkboek 
 Grutsk op ‘e romte zijn onder gebracht.
• De ontwikkeling van een nieuw Meerjarenplan.
• Mede invulling geven aan 2012, het jaar van de historische buitenplaats.
• Mede invulling geven aan Landbouwagenda Zuidwest Friesland en de ontwikkeling van projecten.

Advieslijn:
• Diverse gebiedsontwikkelingsprocessen zijn stopgezet, of vertraagd.
• Een grotere vraag naar ondersteuning van de landschappelijke inpassing van boerderijen, 
 nieuwe stallen deels via Nije Pleats, maar ook bestaande bedrijven met soms kleine uitbreidingen. 
• Systeemuitwerkingen t.b.v. de ontwikkeling van wandelnetwerken (digitaal en logistiek).
• Groter beroep voor diverse advisering en ondersteuning via de loketfunctie.

Draagvlaklijn:
• Verschuiving en doorvertaling van advisering naar concretere situaties, waarbij de nadruk meer 
 ligt op draagvlak dan op advies: voorlichting t.b.v. projectontwikkeling, opzetten netwerken 
 (bijv. t.b.v. educatie).
• mogelijkheden onderzocht en ontwikkeld door extra Koopmans-gelden t.b.v. vrijwilligersonder-
 steuning (projectmatig opgezet en daarna op die wijze gefinancierd).
• ondersteuning van dorpen bij ontwikkelingen routestructuren rondom dorpen, vertaalslag naar 
 projectontwikkeling.
• Betrokkenheid bij stuurgroep toeristisch netwerk ZO Friesland, vanwege onze expertise bij 
 wandelnetwerken en projecten wandelpaden en ommetjes.
• Geen inzet nodig t.b.v. nulmeting draagvlak landschap; hierin was deels voorzien bij evaluatie 
 streekplan.
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Financieringslijn:
• Stagnerende projecten, zoals doorvertaling gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk naar streekfonds 
 Zuidoost. Herijking van projectplan. 
• Diverse veranderingen op de sociale markt; de re-integratiegelden bleken sterk onderhevig aan 
 nieuwe regels. Alternatieve kansen gezocht voor samenwerking en voortzetting project. 
 Project beëindigd en vroeg om zorgvuldige afronding. Dit alles vroeg veel energie.
• bijgedragen aan een goede implementatie project Energie uit Hout in NFW; dit vroeg meer tijd.

Soortenlijn:
• Minder mogelijkheden voor nieuwe projectontwikkeling.
• Groeiende vraag naar advies en klachtenafhandeling Meldpunt vleermuizen en steenmarters.
• Diverse zaken en projectontwikkeling in overleg met provincie doorgeschoven naar 2013.

Voor de wijzigingen en de detailverantwoording van de producttaken wordt verwezen naar de 
toelichting in het schema par. 4.1. Prestatieoverzicht (laatste kolom).
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5.  Projectenoverzicht 2012

B Landschapsbeheer Particulieren en (semi-) overheden
1 Boeren planten bomen 
2 Erven in het Fryske landschap
3 Elzensingelherstel Dantumadeel
4 Ondersteuning gebiedsfonds Oranjewoud-Katlijk
5 Versterking Haulerwijk
6 Beheerplan stichting BOOM
7 Erfplannen 
8 Weststellingwerf fase 5
9 Herstel en versterken De Tike
10 LS inventarisatie NL NFW
11 Steunpunt Landschap 2011-2013
12 LS inventarisatie Smallingerland
13 Energie uit hout fase 3
14 Biodiversiteit NFW
15 Gebiedsfonds O-K administratie
16 CA ondersteuning planvorming
17 Erf in het groen Zuid-Oost
18 Sanding vanaf 2012
19 Herstel en versterken DYG fase 6
20 Erfbeplantingen Ypecolsgea
21 Elsloo-Tronde, groen dorp 

C Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer
1 Websitebeheer Historische Wandelpaden
2 Waddenwandelen
3 Communicatieplan Waddenwandelen
4 Waddenwandel4daagse
5 Groene begraafplaatsen in Fryslân
6 Faunapassage De Drait
7 Coast Alive
8 Echtener Veenpolder
9 Friese Waterlinie uitwerking
10 Historische wandelpaden Zuidwest-Fryslân
11 Ontwikkelingsvisie Parklandschap Beetsterzwaag/Olterterp
12 Vlaskamp inventarisatie
13 Wandelnetwerk Stadsregio
14 Grachtsluis Munnikeburen
15 Effecten schapenbegrazing ZO
16 Visie en beheerplan De Grie
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D Soortenbeheer
1 Boschhoeve 
2 Biotoopverbetering Steenuil provinciaal
3 Ringslang Oldelamerpolder/Zandhuizerveld fase 2
4 Biotoopverbetering Ringslang 2008-2013
5 Njirre yn beweging (heideherstel)
6 Meervleermuizen Tjerkgaast
7 Kening fan’e Greide
8 Groen en Doen onderdeel VOFF

E Vrijwilligerswerk
1 Scholenproject Natuur in eigen omgeving
2 Hoogstambrigade
3 Wyk- en doarpsgrien Noardwest
4 Doarpsbosken yn Dongeradiel
5 Maatschappelijke stage
6 Betrokken bij buiten 
7 Natuurwerkdag
8 Natuur in bedrijf 
9 Modder aan je broek
10 Doarpen yn ‘t grien Zuidwest-Fryslân
11 Noardlike Fryske Wâlden educatie vervolg
12 Achlum
13 Natuur dichterbij
14 Cursuswerk
15 Amvest vrijwilligerswerk
16 Educatieproject NL ZWF
17 Koepelbos Oldeberkoop
18 Groene en rode draden
19 DYG Nes en Akkrum-Oost
20 BSO Naar Buiten
21 Heidesessie
22 Leaderproces Groene Parels
23 Groen en Doen

F Kenniscentrum
1 Nieuwsbrief Groen Licht
2 MKLE
3 Autochtoon plantmateriaal
4 Meldpunt Vm&Sm va 2011 kosten
5 MKLE
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6 Communicatie

Het jaar 2012 was in vele opzichten een turbulent jaar. Dat geldt voor de toekomst van Landschaps-
beheer Friesland, maar zeker ook de aan dit vraagstuk verbonden lobby en communicatie. Land-
schapsbeheer Friesland (LBF) was wederom goed in het nieuws, maar eens te meer bleek dat naast 
naamsbekendheid ook andere aspecten een rol spelen in de positie van Landschapsbeheer Friesland 
in deze provincie. 
Juist nu Landschapsbeheer steeds steviger op de kaart staat en we zowel bij de Provincie Fryslân 
(Plattelandsprojecten, Recreatie & Toerisme, ruimtelijke kwaliteit) als bij relevante maatschappelijke 
organisaties nadrukkelijker in beeld zijn, dreigen we de boot te missen. 
In 2012 tekende zich duidelijk af dat wij in 2013 voor een zware opgave staan: om Landschaps-
beheer Friesland zo aantrekkelijk mogelijk op de kaart te zetten als waardevolle organisatie voor 
het Friese cultuurlandschap en wat daarmee samenhangt. Een ondernemende, projectmatige 
organisatie die duidelijk meerwaarde heeft ten opzichte van de meer traditionele terreinbeheerders. 
En een bottom up-organisatie die juist in de verbinding tussen mens & landschap een belangrijke 
taak heeft te vervullen nu overheden van hun burgers verlangen meer zelf te doen. Wij staan 
midden in deze maatschappelijke werkelijkheid en zijn misschien wel de meest actieve ambassa-
deur van het Friese cultuurlandschap. Dat domein zullen we dus beter moeten claimen. Veel is al 
gerealiseerd met Friese burgers en buitenlui, en dat moet in de huidige veranderende samenleving 
vooral zo blijven. Maar het organiseren van vrijwilligerswerk en burgerparticipatie, het vertalen 
van vragen uit de lokale gemeenschap naar kansrijke projecten en processen, het leveren van 
begeleiding, gereedschap, opleiding, fondsen en kennis dient altijd gefaciliteerd te worden. 
Wij hebben bewezen dat als geen ander te kunnen. Zo werkt Landschapsbeheer Friesland al bijna 
30 jaar, en het is die verbindende rol tussen overheid en burgers & buitenlui die we graag nog zeker 
30 jaar willen blijven vervullen. In welke vorm dan ook.

Terugkijkend melden we voor 2012 de volgende hoogtepunten: 
• De geslaagde ‘ochtendwake’ Ontwakend Landschap.
• De Natuurwerkdag met deelname van op één na alle fracties van Provinciale Staten.
• De oplevering van de Friese Waterlinie en de 12 Stekjes.
• De start van en deelname in Kening fan ‘e Greide.
• De opening van het Dodo-pad in Haskerdyken i.h.k.v. Culturele Hoofdstad 2018.
• Een trekkersrol in nieuwe Waddenfondsprojecten als Eendenkooien, Terpen- en Wierden-
 landschap in Ontwikkeling en het inmiddels gehonoreerde project Waddengebied in de Oorlog.

Maar 2012 had meer te bieden. Bijzonder is de betrokkenheid van Landschapsbeheer Friesland bij 
provinciale projecten als Nije Pleats, de nadrukkelijke positie bij de Gebiedsontwikkeling rond de 
Centrale As en bij de activiteiten van de Noardlike Fryske Wâlden, de actieve betrokkenheid bij 
het uitrollen van een provinciaal wandelnetwerk (i.s.m. Marrekrite, Fryslân Marketing en Tourist-
information Fryslân), deelname in het gebruikersoverleg van een superdatabase met de provincies 
Groningen, Drenthe en Fryslân (vanuit Waddenwandelen) en deelname in de Digitale Agenda 
Fryslân (Europees traject) resulterend in het projectvoorstel Onbereikbaar Fryslân met architecte 
Nynke Rixt Jukema.
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Zonder de overige projecten en persmomenten tekort te willen doen, waren dit communicatief en 
lobbytechnisch wel de hoogtepunten van 2012. Momenten waarop een groot publiek of selectieve 
doelgroepen van bestuurders, politici en beslissers door uitnodigingen, bijeenkomsten, actieve 
participatie in bestuurlijke processen en via de media werden bereikt. Natuurlijk gebeurde er meer 
in 2012. We noemen nog de publiciteit rond 1ste paal Waddenwandelen, deelname in het Jaar van 
de Historische Buitenplaats, de succesvolle bijeenkomst ‘Heidesessies’ in De Klinze en de eerste 
stappen voor de Nationale Boomplantdag, die dankzij inzet van LBF in 2013 in Leeuwarden wordt 
gevierd.
Ook werd de communicatieadviseur wederom ingezet voor het bedenken en uitwerken van 
landelijke beleidsstukken voor Landschapsbeheer Nederland, de aanvraag van een droomproject 
met inzet van geld van de Nationale Postcode Loterij en het mede uitwerken van een nieuw com-
municatieplan voor koepelorganisatie Landschapsbeheer Nederland. Kortom, 2012 was een druk 
en dynamisch jaar voor de promotie, lobby en acquisitie van en voor Landschapsbeheer Friesland, 
maar ook een jaar met een scherpe boodschap: we moeten er keihard aan werken om te overleven.

6.1 Speerpunten

Het werkplan Communicatie 2012 was leidraad voor de communicatiekoers. Speerpunten waren: 
• Het onder de aandacht brengen van onze missie en taken: naast onderhoud, herstel en beheer 
 ook een duidelijke ontwikkel- en adviesfunctie.
• Het belang van eenduidige profilering en grotere naamsbekendheid in de provincie.
• Het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de actieve zorg van het landschap.
• Het verkrijgen van erkenning bij maatschappelijke en politieke organisaties (lobby).
• Het produceren van hierbij aansluitende interne en externe communicatiemiddelen.
• Het verwerven van nieuwe projecten met een sterk communicatief karakter.

6.2 Taken PR & Communicatie 2012

De vastgestelde taken op het gebied van PR & Communicatie zijn onderverdeeld in basistaken, 
kern- en producttaken en projecttaken. 

Basistaken / Producttaken
Hieronder vielen de reguliere taken in het kader van de interne en externe 
communicatie. In de praktijk ging het om het opzetten, coördineren en 
uitvoeren van alle voorkomende PR- en communicatieopdrachten onder 
supervisie van directeur Regina ter Steege. Hierbij ging het om: overleg en 
ondersteuning van directie en projectleiders, het bewaken en verder ontwik-
kelen van de huisstijl en corporate identity, onderhoud van de website, het 
uitbrengen van de nieuwsbrief Groen Licht (2 x p.j.) en het jaaroverzicht. 
Ook contacten met media en relaties horen hierbij, evenals taken binnen 
het samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland, zoals het namens 
Landschapsbeheer Friesland aanwezig zijn in het Communicatieoverleg te 
Utrecht, tegenwoordig als voorzitter.
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Projecttaken
Belangrijke voorwaarde voor de verankering van de communicatie in projecten was het plannen en 
begroten bij het maken van projectvoorstellen. Zo werd het per project inzichtelijk wat de beoogde 
doelstellingen waren, terwijl er tevens rekening kon worden gehouden met de stelselmatige onder-
bouwing van de communicatievisie. Nieuwe projecten die zich aandienden waren: Eendenkooien, 
Onbereikbaar Fryslân, Waddengebied in de Oorlog, Heidesessies en deelname aan maatschappe-
lijke projecten als Fryslân 2018 en de Digitale Agenda Fryslân.

In willekeurige volgorde is aan de volgende zaken medewerking en advies verleend:
• 2012 stond het teken van het Jaar van de Historische Buitenplaats. Landschapsbeheer Friesland 
 was via de communicatieadviseur in de vaste projectgroep vertegenwoordigd. Daardoor konden 
 ook stinzenflora en Natuur- en Milieueducatie een plek in de agenda krijgen. Via LBF zijn deze 
 twee onderwerpen verder uitgewerkt, in o.a. het fraaie magazine In Alle Staten, de uitwerking 
 van de Stinzenstruin en een gezamenlijke aanpak van NME- en cultuureducatie. Ook op de  
 website en in de Nieuwsbrief Groen Licht is er aandacht aan besteed. In het verlengde hiervan 
 werd door projecttrekker Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, dat haar 10-jarige bestaan vierde, 
 een jubileumboekje uitgebracht met hierin 1 van de 10 hoofdstukken gewijd aan de samen-
 werking met LBF. Dit boekje is aangeboden tijdens de viering op 28 september.
• Voor de Friese Waterlinie zijn in opdracht van Karin Sjoukes (projectleider) en Nicolette Hartong 
 (projecteigenaar namens de provincie Fryslân) enkele communicatieadviezen verstrekt en 
 uitingen gemaakt voor de afsluitende bijeenkomst en oplevering van het project in aanwezig-
 heid van o.a. gedeputeerde Jannewietske de Vries. Ook zijn er persberichten verspreid en digitale 
 nieuwsbrieven uitgebracht.
• Met het tekenen van een intentieverklaring in 2009 maakten Friese natuurorganisaties, scholen, 
 gemeenten en tal van andere maatschappelijke organisaties duidelijk dat zij zich willen inzetten 
 om de schooljeugd weer naar buiten te krijgen; de natuur en het landschap in. LBF was hierbij 
 zeer actief i.s.m. SBB, IFG, natuurmonumenten en de NME Centra. Dit resulteerde in het 
 Akkoart fan Earnewâld en de gehonoreerde aanvraag voor Agentschap.nl (Groen Doen van Mar 
 en Klif in Zuidwest-Friesland). In 2012 is gewerkt aan de verdere opschaling in de provincie. 
 Veel is er helaas niet uitgekomen, omdat projecttrekker Consulentschap IVN Fryslân in 2012 
 geen capaciteit kon inzetten. 
• Gebruikersoverleg Jimbo. Via Waddenwandelen zit de communicatieadviseur in het interprovin-
 ciale gebruikersoverleg Jimbo, het platform achter de super database van onder andere de 
 provincie Fryslân, Groningen en Drenthe, Wandelen Groningen en Waddenwandelen. Aan het 
 eind van het verslagjaar werd duidelijk dat dit platform verder uitgebouwd gaat worden en als 
 standaard gaat dienen voor alle data die voor toeristische ontwikkelingen en projecten gepro-
 duceerd worden. Onze site draait hier al op, wat ons een voorsprong geeft. Door het periodieke 
 overleg bleef LBF bovendien goed op de hoogte van allerlei ontwikkelingen achter de schermen 
 waardoor we onze projecten op het gebied van wandelen telkens op de juiste momenten konden 
 inpluggen. Inmiddels heeft dit geleid tot een gezamenlijk initiatief tussen provincie Fryslân, 
 Marrekrite, Touristinformation Fryslân, BeleefFriesland en LBF om in heel Fryslân dezelfde 
 systematiek toe te passen waar het gaat om wandelnetwerken: website, bewegwijzering, logo, 
 kleurstelling, knooppunten en beheer en onderhoud. Daar hebben we drie jaar hard aan 
 getrokken. In 2013 wordt dit geformaliseerd.
• In 2012 is er ook heel wat overleg met de regio’s over de uitvoering van wandelnetwerken als 
 Waddenwandelen in Noordoost-, Zuidoost- en Zuidwest-Friesland alsook in de Stadsregio 
 Leeuwarden. Diverse presentaties zijn gegeven, lezingen gedaan en offertes en deelplannen 
 opgeleverd. Ook op een beurs van Netzwerk Toekomst in Paderborn namens de provincie 
 Fryslân. Deze inspanningen en het overleg binnen de Gebruikersgroep Jimbo hebben er wel 
 toe geleid dat LBF op de kaart staat als makelaar in wandelnetwerken, serieus genomen wordt 
 als expertorganisatie in deze en aan de vooravond staat van de uitvoering van meerdere knoop-
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 puntroutes. Iets wat zich ook heeft vertaald in een permanent lidmaatschap van de expertmeeting 
 Wandelen van de landelijke koepelorganisatie wandelnet te Amersfoort.
• Ook voor andere Waddenfondsprojecten zijn voorbereidingen getroffen en/of lobbywerk gedaan 
 bij provincie, Waddenfonds, RCW en Plattelandsprojecten, o.a. Waddengebied in de Oorlog 
 (2e fase betrokkenheid van LBF), Eendenkooien, Terpen en Wierden, Wadden Boerderijen, 
 Onbereikbaar Fryslân, De Grië, de Blauwe Kiekendief en Waddencentra(al). 
• Het projectplan Moai Fryslân, een project over Ruimtelijke Kwaliteit in de provincie i.s.m. Friese 
 Milieu Federatie is in het verslagjaar twee keer herschreven op instigatie van het team Ruimtelijke 
 Kwaliteit van de provincie. Telkens bleken aanpassingen van de inhoud, de geplande enquêtes, 
 een tv-serie i.s.m. Omrop Fryslân en een speciale uitgave van Noorderbreedte nodig te zijn. 
 Dit heeft de uitvoering dermate vertraagd dat verwacht wordt dat niet eerder dan in september 
 2013 de serie uitgezonden kan worden. Het projectplan beperkt zich inmiddels tot de tv-serie 
 met wat aanvullende enquêtes. Het project is nog niet gehonoreerd.
• Door eerdere actieve deelname aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad in 2018 kon LBF zich in 
 inzetten voor een leuk project in Haskerdijken. Samen met o.a. BUOG en SBB, en in samen-
 spraak met de bewoners, werd het Dodo-pad uitgedacht en uitgevoerd. Ook is ervoor gezorgd 
 dat LBF in de CH2018 krant mee is gegaan.
• Groen Licht is in 2012 wederom twee maal verschenen (april en oktober) en in de bekende 
 huisstijl voortgezet. Hiervoor werd onder meer gedeputeerde Kramer geïnterviewd. Het Jaar-
 overzicht is wederom opgemaakt door Ruitervorm, maar niet gedrukt. Het is via de website te 
 downloaden. Wel is een korte samenvatting gemaakt die met een overzichtskaart naar alle LBF-
 adressen is gestuurd. Verder is gewerkt aan het schrijven van een werkplan communicatie en het 
 jaaroverzicht communicatie 2011.
• Verder hebben de nieuwe medewerkers kennis kunnen maken met de huisstijl, zijn er visite-
 kaartjes gemaakt en is de website bijgewerkt. Persberichten werden gemaakt voor: Stinzenflora, 
 groene begraafplaatsen, Vlaskamp, de Juichwilg, Natuurlijke Speelplek in Heerenveen, Gebieds-
 fonds Katlijk-Oranjewoud, Waterlinie, cursussen snoeien, e.a.
• Als protest tegen de bezuinigingsvoorstellen door kabinet Rutte I en II en de daaraan gekoppelde 
 bezuinigingen door de provincie Fryslân (m.n. LBF) zijn er door LBF twee lobbytrajecten ingezet 
 om de verantwoordelijke politici tot de orde te roepen en de media in te lichten. In het voorjaar 
 was dat Ontwakend Landschap met een vroege ochtendwandeling vanuit Easterein, langs 
 It Skrok met een verhaal van Klaas Oevering, boer bij Skriezekrite Idzegea en een fijn ontbijt. 
 Gedeputeerde Kramer kon zijn toezegging om te komen niet waarmaken. Wel waren er staten-
 leden en genoeg belangstellenden, en werd de bijeenkomst door iedereen zeer gewaardeerd. 
 Een tweede lobbyactie was het koppelen van statenleden aan groepjes kinderen tijdens de 
 Natuurwerkdag op de 1ste zaterdag van november, Ook dit evenement met burgemeester 
 Bearn Bilker en landgoedeigenaar graaf Freddy ‘d Ansembourg (Fogelsangh State) was een 
 succes. Op de PVV na waren alle fracties vertegenwoordigd. Alleen de toegezegde aanwezigheid 
 en toespraak door gedeputeerde Kramer en (later) Konst werden op het allerlaatste moment 
 afgezegd. Riek van der Vlught nam deze over. 
 Bijzonderheid is dat de communicatieadviseur 
 een folder kon maken namens alle groene partijen 
 met daarin het gezamenlijke aanbod van groen 
 vrijwilligerswerk.
• Sowieso was deze editie van de Natuurwerkdag 
 geslaagd, met meer deelnemers en locaties dan 
 ooit, ruim 600 en voor het eerst de inzet van 
 Social Media als Facebook en Twitter. Voor de 
 Natuurwerkdag in november zijn, zoals elk jaar, 
 verder diverse activiteiten opgezet, commercials 
 voor Omrop Fryslân, persberichten, meedenken  
 over nieuwe locaties en andere zaken.
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• Het project 12 stekjes in Noordoost Fryslân is een succesvolle samenwerking tussen Keunstwurk 
 en LBF met veel media-aandacht. Vanuit de communicatie is gewerkt aan een brochure, informa-
 tiepanelen en een officiële opleverbijeenkomst met o.m. gedeputeerde Jannewietske de Vries. 
 Ook via de website en Groen Licht is er de nodige aandacht aanbesteed. 
• Op verzoek van de communicatiemedewerker van LBN (Justine Bolt) is mee gedacht en 
 geschreven aan het landelijke communicatie- en lobbyplan. Dit ook vanuit voorzitterschap van 
 het landelijke communicatieoverleg. Daarnaast is de LBF-communicatieadviseur gevraagd mee 
 te denken met het opzetten en inhoud geven van een het kinderprogramma voor RTL8 Green--
 Kids waarin LBN participant is. Daarvoor waren meerdere praatsessies gepland, is meegeschreven 
 aan het plan en nagedacht over een evenwichtige verdeling van onderwerpen/regio’s, etc. Voor 
 het Noorden is de communicatieadviseur van LBF de contactpersoon tussen LBN en RTL8. Tot 
 slot is de communicatieadviseur aanwezig geweest bij een landelijke brainstorm over een nieuwe 
 Droomproject voor de Nationale Postcode Loterij en was er betrokkenheid bij het tot stand 
 komen van een landelijke digitale databank voor fotografie. Ook LBF neemt hieraan deel.
• Voor het Steunpunt Landschap, een samenwerkingsproject van de provincie Fryslân, 
 Landschapsbeheer Friesland en de vijf gemeenten in de plattelandsregio Zuidoost Fryslân: 
 Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland en Smallingerland is het nodige 
 advieswerk gedaan. Onder meer is er gewerkt aan de communicatie rond het Lânskipsfûns 
 Oranjewâld-Ketlik. Dit gebiedsfonds heeft als doel de kwaliteit van het agrarische cultuurland-
 schap rondom Oranjewoud-Katlijk te versterken en daarna (duurzaam) te onderhouden.
• Vanuit de Digitale Agenda Fryslân is door de LBF-communicatieadviseur en architect Nynke 
 Rixt Jukema een projectvoorstel gemaakt met de titel Onbereikbaar Fryslân. Dit voorstel is tot 
 één van de pilots uitgekozen voor verdere uitwerking. Het ligt inmiddels voor goedkeurig en 
 uitvoering bij de Leadercoördinator in Noardwest Friesland. 
• Het project Heidesessies, een manier om het bedrijfsleven (m.n. opleidings- en trainingsinstitu-
 ten en accommodaties) aan ons werk te verbinden is opgestart. Hiervoor is netwerker Andries 
 van Weperen aangetrokken, die als gespreksleider op 23 februari een geslaagde bijeenkomst 
 verzorgde in De Klinze. Hiervan is door de communicatieadviseur een uitgebreid verslag gedaan 
 met aanbevelingen om het plan verder uit te werken. Het idee is verder uitgewerkt en in het 
 Activiteitenprogramma van 2013 opgenomen voor verdere uitvoering.
• LBF is betrokken bij de oprichting van samenwerkingsinitiatief Kening fan ‘e Greide, en zit ook 
 in de kerngroep. Samen met organisaties als het Wereldnatuurfonds, Vogelbescherming, Friese 
 Milieu Federatie, Rijksuniversiteit Groningen, BFVW, Skriezekrite Idzegea e.v.a. willen we 
 trachten om 2013 de landbouw en natuurbescherming bij elkaar aan tafel te krijgen en daarmee 
 het karakteristieke weidevogellandschap met de grutto als symbool te behouden voor de toe-
 komst. Een bijeenkomst in de Statenzaal met o.a. CdK Jorritsma, WNF-directeur Johan van den 
 Gronden componist Sytze Pruiksma en dichter Tjebbe Hettinga zorgde voor een indrukwek-
 kende aftrap. En veel media-aandacht. Coördinatie van communicatie en PR van dit project zijn 
 in handen van de LBF-communicatieadviseur. Vooral 2013 belooft spectaculair te worden.
• Eén van de activiteiten in het communicatieplan 2012 was het uitzoeken van de kansen van social 
 media voor Landschapsbeheer Friesland. Doel was uit te zoeken wat social media als Twitter, 
 Facebook en LinkedIn voor ons kunnen betekenen. Samen met de ‘jongere’ collega’s is gesproken 
 over wat wij denken dat voor LBF goede mogelijkheden biedt. Gelijktijdig speelt eenzelfde proces 
 zich af bij Landschapsbeheer Groningen dat hiervoor samenwerkt met een extern bureau. 
 We houden elkaar op de hoogte en trekken waar mogelijk samen op. Resultaat is een uitgewerkt 
 sociale mediaplan. 
• Tenslotte is de LBF-communicatieadviseur actief geweest voor de nationale Boomfeestdag, 
 die in 2013 op 20 maart in Leeuwarden gehouden wordt. LBF heeft twee zaken ingebracht: 
 1. deelname van dit onderdeel in de tv-serie Green-Kids (opnames 19 maart 2013) 
  in Beetsterzwaag.
 2. verbinding met Culturele Hoofdstad 2018. Na een gesprek met CH2018-directeur 
  Oeds Westerhof is er direct en link tussen beide gelegd, resulterend in extra aandacht.
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6.3 Persbewerking en lobby in Fryslân

LBF tracht nadrukkelijker in beeld te komen bij onze partners, stakeholders en aanverwante 
organisaties. Voor ogen stonden onder meer de Provinsje Fryslân (bestuurders en politici), 
gemeenten (idem.), Plattelandsprojecten, DLG, Wetterskip, NLTO en BoerenNatuur. In het werk-
plan communicatie is hieraan een hoofdstuk gewijd onder het kopje lobby & public affairs. Ingezet 
is op de eerder al beschreven acties: Ontwakend Landschap en de Natuurwerkdag gekoppeld aan 
statenleden. Voor het benaderen van de pers en media werden diverse stappen genomen: met 
Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân en Friesland Post werd contact opgenomen. 
Van het lobbyplan om langs alle gemeenten te gaan en eventuele andere stakeholders persoonlijk te 
bezoeken, is door alle drukte weinig gekomen. De focus ligt vooralsnog bij de provincie Fryslân.
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De heer L.J. Zwierstra  
voorzitter 
Aronskelk 4
8935 RJ  Leeuwarden

De heer J. Boelen 
vice-voorzitter 
Reidlânswei 26
9254 JH  Hurdegaryp

De heer R Boersma 
penningmeester 
Van Osingaweg 84
8744 EX Schettens

Mevr. H. Feenstra 
secretaris 
Zuiderveldstraat 5
8501 JZ  Joure

De heer P.M. Vellinga
Feansterdyk 14
8491 BW  Akkrum

De heer M. Ruys
Boerestreek 13
8408 JD  Lippenhuizen

De heer H. de Kroon
Felixwei 44
9051 KC  Stiens

Bijlage 1a: Bestuurssamenstelling in 2012
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Bijlage 1b: Nevenfuncties bestuursleden en directeur

L. Zwierstra (voorzitter):
• Bestuurslid Stichting Parkeergarages Leeuwarden
• Vice voorzitter Stichting Iepenwacht Friesland
• Voorzitter Stichting De Fryske Mole
• Voorzitter Gymnastiekvereniging O.B.Q. Leeuwarden
• Lid ledenraad Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland

J. Boelen (vice-voorzitter):
• Lid Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As (Namens Landschap en Natuur) 
• Lid Stuurgroep Nationaal Landschap “Noardlike Fryske Wâlden (namens SBB en LBF) 
• Deelnemer/promotor project ”Fietsen voor Onderwijs”. 
• Schaatstrainer van STG De Pinguïns 
• Docent schoolschaatsen in Leeuwarden 
• Voorzitter STG De Pinguïns 
• Sinds december 2004 met FPU
• Vice voorzitter Landschapsbeheer Friesland (LBF)

R. Boersma (penningmeester):
• Wethouder gemeente Wûnseradiel
• Lid PCLG Fryslân

H. Feenstra (secretaris):
• Lid van de raad van Toezicht van de Fries Milieufederatie, namens de Bomenstichting
• Lid van de klankbordgroep van het Netwerk Duurzame Dorpen
• Lid van de initiatiefgroep van Transition Town Joure

P. Vellinga (lid):
• Voorzitter bestuur Boerderijenstichting Fryslân
• DB bestuurslid Stichting Alde Fryske Tsjerken
• Voorzitter Doopsgezind Broederschapshuizen Overleg (DBO)
• Voorzitter bestuur stichting Leeftocht voor Onderweg
• Adviseur recreatiebedrijf De Seedykstertoer te Marrum

M. Ruys (lid ):
• Voorzitter Vereniging boseigenaren Beetsterzwaag

H. De Kroon (lid):

• Raadslid Leeuwarderadeel
• Voorzitter Integrale Gebiedscommissie Ferwerderadeel

R. ter Steege (directeur):
• Regent van Teyensfundatie, Beetsterzwaag
• Lid klankbordgroep CSG Liudger, Drachten
• Voorzitter Vocaal Ensemble Leeuwarden
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Doelstelling CBF keur
Het CBF houdt toezicht op goede doelen in Nederland. Op verzoek van de fondsenwervende instelling of 
kansspelbegunstigde beoordeelt het CBF het bestuur en beleid van de instelling, hoe ze geld binnenkrijgt, hoe 
ze het besteedt en hoe ze daar verslag over uitbrengt. Als het goede doel aan de criteria van het CBF voldoet 
krijgt ze een stempel van goedkeuring: het CBF-Keur (voor grote goede doelen) of het CBF-Certificaat (voor 
kleine goede doelen). Klachten over goede doelen worden, zover het CBF daartoe over de middelen beschikt, 
in behandeling genomen.
Het CBF streeft naar het in stand houden en versterken van het vertrouwen van het publiek in goededoelen-
organisaties. Dat is belangrijk omdat die een cruciale rol vervullen in de maatschappij. 
Goededoelenorganisaties financieren ontelbare zaken die niet altijd direct in geld zijn uit te drukken, maar 
die onmisbaar zijn voor het gezond functioneren van onze samenleving.

Het CBF vraagt alle gecertificeerde organisaties om een verantwoordingsverklaring af te leggen. Deze 
treft u hierbij aan:

vERanTWOORDInGSvERKlaRInG

Algemeen
De directeur en de bestuursleden van Stichting Landschapsbeheer Friesland hebben allen een verklaring 
ondertekend waarin zij aangeven dat zij het principe van het CBF onderschrijven dat de functie van 
toezicht houden gescheiden is (en dient te zijn) van de uitvoering van het beleid. Met deze verklaring 
hebben zij ook onderschreven dat LBF steeds streeft naar de meest effectieve en doelmatige wijze waarop 
de beschikbare middelen worden besteed. Tevens staat in deze verklaring dat er gestreefd wordt naar 
optimale informatieverschaffing aan en communicatie met belanghebbenden. En tenslotte hebben alle 
bovengenoemde personen hun relevante nevenfuncties vermeld en aangegeven dat zij onderling geen 
van allen familie- en/of vergelijkbare relaties onderhouden en ook geen bestuur- of toezichtfunctie ver-
vullen of in dienst zijn bij een organisatie die statutair of financieel aan LBF verbonden is.

1 Toezicht houden
Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch 
volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de 
‘uitvoering’.

• Hoe intern toezicht op bestuurlijke en/of uitvoerende taken is georganiseerd, en hoe daaraan 
 uitvoering wordt gegeven;
• Hoe er gewerkt wordt aan een optimale samenstelling van het bestuur en een eventueel toezicht-
 houdend orgaan;
• Hoe het functioneren van directie, bestuurders en eventueel toezichthouders wordt geëvalueerd.

Het Bestuur van Landschapsbeheer Friesland is een onbezoldigd bestuur en bestaat uit leden die vanuit 
persoonlijke affiniteit, dikwijls in relatie met hun maatschappelijke positie, een bijdrage willen leveren 
aan de doelstelling van de stichting. De stichting heeft als doel zich actief in te stellen voor behoud, be-
heer en ontwikkeling van natuur en landschap in Friesland.

Uit de leden is een voorzitter, penningmeester en secretaris benoemd. Stichting Landschapsbeheer 
Friesland heeft gekozen voor een bestuursmodel waarbij sprake is van toezichthoudend bestuur. Het 
bestuur heeft zijn directeur volmacht gegeven en gedelegeerd voor een groot aantal taken. Het bestuur 
is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsontwikkeling. Dit betekent dat het bestuur de hoofd-
lijnen van het beleid bepaalt en het meerjaren(beleids)plan, de begroting, jaarrekening en het jaar-verslag 
vaststelt. Het bestuur ziet erop toe dat de afgesproken inhoudelijke doelen worden gerealiseerd binnen de 
vastgestelde financiële kaders. Het vastgestelde beleid wordt op hoofdlijnen voorbereid door de directeur 

Bijlage 1c: Doelstelling CBF keur
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gezamenlijk met het bestuur. In de rol van werkgever zorgt het bestuur ervoor, samen met de directeur 
van Landschapsbeheer Friesland, dat Landschapsbeheer Friesland op correcte wijze haar werk doet. 
In overeenstemming met het directiestatuut is de directeur belast met de dagelijkse leiding van de orga-
nisatie. Zij is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en met de inhoudelijke 
voorbereiding van de op de agenda voorkomende onderwerpen. Daarnaast is de directeur verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van bestuursbesluiten en geformuleerd beleid. Bovengenoemde werkwijze is 
vastgesteld in het Directiestatuut zoals vastgelegd in de vergadering van het Bestuur van 
23 september 2008.

2 Optimale besteding van middelen
De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig 
gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling

• Het benoemen van richtinggevende doelstellingen op relevante gebieden en niveaus;
• Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten en interne processen;
• Het in werking stellen van aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties.

Landschapsbeheer Friesland stelt, op basis van het meerjarenplan, jaarlijks een jaarplan en een activitei-
tenplan op. In dit plan zijn de projecten voor het komende jaar opgenomen. Binnen de projecten wordt 
voortdurend gezocht naar mogelijkheden met minder middelen meer resultaat te behalen (effectiviteit 
en efficiency).
Landschapsbeheer Friesland is een zgn. projectenorganisatie. Voor de basistaken zijn afspraken gemaakt 
met de provincie. Nagenoeg voor alle overige projecten wordt subsidie aangevraagd. De monitoring en 
evaluaties vinden voor alle projecten conform de subsidievoorwaarden plaats. Waar zich mogelijkheden 
voordoen om projectactiviteiten te combineren, worden deze kansen benut.

3 Omgang met belanghebbenden
De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbende, met gerichte aandacht voor de informatie-
verschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten

• Wie de belanghebbenden van de organisatie zijn;
• De inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden te verstrekken informatie;
• De wijze waarop de informatie wordt verstrekt;
• De inrichting van de communicatie, zodat de informatie relevant, eenduidig en toegankelijk is voor 
 belanghebbenden;
• De manier waarop de instelling omgaat met de ideeën, opmerkingen wensen en klachten van 
 belanghebbenden.

Belanghebbenden (vrijwilligers, bedrijven en agrariërs), subsidieverleners en opdrachtgevers krijgen 
tussentijdse en eind-projectrapportages m.b.t. voortgang en resultaten (inhoudelijk en financieel). Waar 
zich kansen voordoen wordt de media actief ingezet bij de promotie van doelstellingen en/of specifieke 
projecten. Bij sommige projecten wordt middels bebording informatie gegeven over het project en de 
financiers. Tevens worden speciale projectgerichte informatie-bijeenkomsten gehouden. Tijdens de pro-
jectperiode worden de ideeën, opmerkingen van belanghebbenden verzameld en voor zover toepasbaar 
meegenomen in de uitvoering van het lopende c.q. toekomstige project.
LBF heeft een klachtenprocedure, waarvan in 2012 geen gebruik is gemaakt.
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Bijlage 1d: Exploitatiebegroting 2013 Landschapsbeheer Friesland
Inkomsten  Exploitatie 2011  Begroting 2012  Begroting 2013 

Produkttaken
Provinsje Fryslan
Bijdrage tbv producttaken € 634.516 € 622.087 € 632.974

Projecten

A Agrarisch natuur- en landschapsbeheer € 3.998 € - -
B Landschapsbeheer particulieren en (semi-)overheden € 701.601 € 441.507 € 224.773
C Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer € 464.238 € 233.421 € 155.575
D Soortenbeheer € 105.302 € 32.608 € 60.626
E Vrijwilligerswerk € 351.300 € 302.229 € 373.541
F Kenniscentrum € 48.146 € 31.595 € 332.134

Overige projectbijdragen
Samenwerkingsactiviteiten LBN € 37.813 - 71.750
Overige projectbijdragen € 4.641 € 4.500 € 11.200

Saldo € - 695 - -
Totaal € 2.350.860 € 1.667.947 € 1.862.573
Uitgaven  Exploitatie 2011  Begroting 2012  Begroting 2013 
Basis

1a Salarissen inclusief sociale lasten € 451.248 € 97.812 € 234.580
     Dotatie continuiteitsreserve € - € 17.973 € 31.786
1b Overige personeelskosten € 14.703 € 51.454 € 63.236
2 Huisvesting € 71.977 € 74.035 € 87.135
3 Verzekeringen € 3.473 € 3.471 € 4.702
4 Apparaatskosten € 106.795 € 118.458 € 130.070
5 Bestuurskosten € 2.958 € 3.300 € 3.300
6 Communicatie/PR/Marketing
   Uitvoering communicatieplan € 20.127 € 25.000 € 25.000
   Investering samenwerkingsactiviteiten LBN € 75.250 € 71.750 € 68.417
7 Rentelast € - 932 € 720 € 1.000

subtotaal € 745.599 € 463.974 € 649.226
Organisatiekosten rubrieken 1b t/m 8 ten laste van 
Projecten

€ - 184.984 € - 167.412 € - 147.515
subtotaal € 560.615 € 296.561 € 501.711

8 Basisactiviteiten vrijwilligerswerk € 7.860 € 10.200 € 8.300

Projecten

A Agrarisch natuur- en landschapsbeheer € 3.998 € - € -
B Landschapsbeheer particulieren en (semi-)overheden € 701.601 € 441.507 € 224.773
C Cultuurhistorisch en aardkundig landschapsbeheer € 464.238 € 233.421 € 155.575
D Soortenbeheer € 105.302 € 32.608 € 60.626
E Vrijwilligerswerk € 351.300 € 302.229 € 373.541
F Kenniscentrum € 48.146 € 31.595 € 332.134
Piofa/management/communicatie
   deel projectorganisatie  - € 266.059 € 205.913

€ 2.350.860 € 1.667.947 € 1.862.573
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Bijlage 1e: Toelichting lastenverdeling 2012
activiteiten in
het kader v.d.

doelstelling (3)

Werving 
baten

 (2)

Beheer en
 administratie

 (3) Totaal 2012 Begroot 2012 Totaal 2011
Personeelskosten kantoor (4) € 368.014 € - € 25.169 € 393.183 € 381.845 € 451.248
Overige personeelskosten (4) € 47.389 € - € 3.241 € 50.630 € 51.454 € 14.703
Huisvesting € 67.534 € - € 4.619 € 72.152 € 74.035 € 71.977
Verzekeringen € 2.942 € - € 201 € 3.144 € 3.471 € 3.473
Apparaatskosten € 89.845 € - € 6.145 € 95.990 € 118.458 € 106.794
Bestuurskosten € 2.660 € - € 182 € 2.841 € 3.300 € 2.958
Communicatie € 19.055 € - € 1.303 € 20.358 € 25.000 € 20.127
Bureau- en organisatiekosten € 67.157 € - € 4.593 € 71.750 € 71.750 € 75.250

€ 664.595 € - € 45.453 € 710.047 € 729.313 € 746.531
af: organisatiekosten bovenstaande 
rubrieken ten laste van projecten

€ -162.043 € - € -11.082 € -173.126 € -167.412 € -184.984

€ 502.551 € - € 34.370 € 536.921 € 561.901 € 561.547
Basisactiviteiten vrijwilligerswerk € 6.667 € - € 456 € 7.123 € 10.200 € 7.860
Bureau- en organisatiekosten € - € - € - € - € - € 14.514
Rentelast € -2.270 € - € -155 € -2.425 € 720 € -932
Uitvoeringsdienst (4) € 394.282 € - 26.966 € 421.248 € 413.119 € 369.174
Projecten € 1.449.254 € - € 99.117 € 1.548.371 € - € -
Totaal uitvoeringskosten € 2.350.485 € - € 160.753 € 2.511.238 € 985.940 € 952.164

Gem. aantal personeelsleden (1) in dienst van Landschapsbeheer Friesland 20,9 20,9 21,8

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

Er worden geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en toezichthouders.

(1) Uitgedrukt in fulltime arbeidsplaatsen.
(2) Landschapsbeheer Friesland is geen fondsenwervende organisatie. 
 De kosten kunnen hier derhalve niet aan toegerekend worden.
(3) De vermelde bedragen uitvoeringskosten naar doelstelling zijn exclusief de kosten voor 
 beheer en administratie. Zie toelichting in Verschillenanalyse en bestemming resultaat. 
 De toerekening van de kosten beheer & administratie is gebaseerd op de loonkosten van 
 ondersteunend personeel +20% overhead.
(4) Specificatie van de personeelskosten in lonen en salarissen, sociale lasten, pensioenlasten 
 en overige personeelskosten wordt gegeven op blz. 18 en 20 van deze jaarrekening.
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Het doel van het directiestatuut is het vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
de directeur van Landschapsbeheer Friesland in relatie tot het bestuur. 

Taak / rollen
1 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie.
2 De directeur is belast met de voorbereiding van vergaderingen van het bestuur en met de 
 inhoudelijke voorbereiding van de op de agenda voorkomende onderwerpen.
3 De directeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bestuursbesluiten en geformuleerd 
 beleid.
4 De directeur neemt deel aan bestuursvergaderingen om het bestuur te informeren en te 
 adviseren, behoudens in situaties die betrekking hebben op de persoonlijke situatie van de 
 directeur zelf.
5 Het Bestuur stelt beleidsbepalende documenten vast ( beleidsplan en jaarplannen, financieel 
 (jaarbegroting en jaarrekening), positionering Landschapsbeheer Friesland in de Provincie, 
 strategische samenwerking, externe communicatie, PR en Marketing, personeelsbeleid) en toetst 
 de uitvoering op hoofdlijnen, tenzij anders is aangegeven of wordt afgesproken.
6 Het Bestuur geeft de uitvoering van het vastgestelde beleid in handen van de directeur.
7 Het bestuur delegeert zaken uitsluitend aan de directeur en namens de werkorganisatie 
 rapporteert de directeur aan het bestuur, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
8 Overige verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur zijn omschreven in het 
 functie- en competentieprofiel “Directeur Landschapsbeheer Friesland”. 
 De directeur is bevoegd om taken door te mandateren aan medewerkers van de werkorganisatie.

Benoeming, schorsing en ontslag van de directeur
1 Het Bestuur is bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur. 
2 De voorzitter van het Bestuur voert eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de directeur.

Bezoldiging
De bezoldiging van de directeur is bepaald conform de CAO Bos en Natuur, Ondernemingsdeel 
De Landschappen. Schaal 11 is van toepassing op de directeursfunctie.

Nevenfuncties
De aanvaarding van nevenfuncties door de directeur behoeft goedkeuring door het bestuur. 

Personeel
1 Bij mandaat van het Bestuur geeft de directeur invulling aan het werkgeverschap van de 
 organisatie, passend binnen de CAO Bos en Natuur / Ondernemingsdeel Landschappen, 
 het vastgestelde personeelsbeleid en het vastgestelde formatieplan.
2 Bij mandaat van het Bestuur benoemt de directeur alle overige personeelsleden en verleent hen 
 ontslag op verzoek.
3 Het verlenen van gedwongen ontslag is voorbehouden aan het Bestuur, op aandragen van de 
 directeur.
4 Wijzigingen in organisatiestructuur, personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden, worden vastgesteld 
 door het Bestuur, op advies van de directeur.

Rapportages en jaarstukken
1 De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de meerjarige beleidsvisie en het 
 jaarlijkse werkplan.
2 De meerjarige beleidsvisie en het jaarlijkse werkplan worden door de directeur ter vaststelling 
 aangeboden aan het Bestuur.

Bijlage 2: Directiestatuut Landschapsbeheer Friesland
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3 De directeur informeert het Bestuur over de voortgang van bestuursbesluiten, relevante 
 inhoudelijke ontwikkelingen en de financiële stand van zaken, opdat het Bestuur haar taak kan 
 vervullen.
4 De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening, jaarverslag.
5 Jaarrekening, jaarverslag worden door de directeur voorgelegd aan Bestuur ter vaststelling.

Externe vertegenwoordiging
1 In beginsel vertegenwoordigt de directeur Landschapsbeheer Friesland in externe relevante 
 netwerken. 
2 Bij extern overleg op bestuurlijk niveau en met een politiek-strategisch karakter vindt 
 vertegenwoordiging plaats in nauw overleg tussen de directeur en de voorzitter van het Bestuur. 
 De directeur en de voorzitter rapporteren aan het Bestuur over de uitkomsten van extern overleg 
 op bestuurlijk niveau en met een politiek-strategisch karakter.
3 Het algemene woordvoerderschap berust bij de directeur; bij bestuurlijke aangelegenheden 
 berust het woordvoerderschap bij de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Tekeningsbevoegdheid
1 Uitgaande correspondentie die past binnen de vastgestelde beleidsvisie en/of het werkplan / 
 projectenplan wordt ondertekend door de directeur.
2 Overige correspondentie en die correspondentie waarbij het Bestuur uitdrukkelijk daartoe 
 besluit, wordt ondertekend door de voorzitter van het Bestuur.

Financiën
1 De directeur is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen voor 
 zover deze vallen binnen de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde werkplan / projecten-
 plan.
2 Bij het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen die tot tien procent uitstijgen 
 boven de bedragen genoemd in de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde werkplan / 
 projectenplan, informeert de directeur achteraf de penningmeester.
3 Bij het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen die meer dan tien procent uit-
 stijgen boven de bedragen genoemd in de vastgestelde begroting en/of het vastgestelde werkplan / 
 projectenplan, pleegt de directeur vooraf overleg met de penningmeester.
4 De directeur is bevoegd tot het doen van investeringen binnen het vastgestelde investerings-
 programma.

Juridische procedures
1 Het vertegenwoordigen van Landschapsbeheer Nederland in juridische procedures is primair 
 een verantwoordelijkheid van het Bestuur.
2 Het Bestuur kan de directeur mandateren tot het vertegenwoordigen van Landschapsbeheer 
 Friesland in juridische procedures.

Vaststelling en wijzigingen
1 Het directiestatuut is vastgesteld in de vergadering van het Bestuur van Landschapsbeheer   
 Friesland 25 maart 2008, en herzien op 28 maart 2012.
2 Wijzigingen in het directiestatuut vinden slechts plaats nadat hierover overleg is tussen 
 Bestuur en de directeur.
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Bijlage 3: Overzicht personeel in dienst 2012

Overzicht personeel in dienst 2012 aantal fte aantal fte aantal fte waarvan tijdelijk
1.1.2012 ontslagdatum 

30.11.2012
31.12.2012 op 31.12.2012

directie en staffuncties 3,16 3,16 3,16 0,60

secretariaat / administratie 1,60 1,60 1,60

senior projectleiders / projectleiders 5,00 4,80 4,80 0,80

projectmedewerkers 4,27 4,07 4,07 1,30

uitvoerinsdienst 5,60 4,00 0 0,80

werkplaatsbeheer 1,32 1,21 1,21 1,00

landschapsconsulent 0,80 0,80 0,80

totaal fte’s 21,75 19,64 15,64 3,70

extern ingehuurd 1,60 0,80

eindtotaal fte’s 23,35 16,44
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Bijlage 4: Samenstelling PVT t/m juni 2012

naam functie
J.P de Boer Voorzitter

Mw. R. Ansingh Secretariaat

J. v.d. Meer Lid

O. Hiddema Lid

Eind juni 2012 is de PVT opgeheven bij gebrek aan kandidaten die zich verkiesbaar wilden 
stellen voor een nieuwe PVT.
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Bijlage 5: Tabellen

Tabel 1: Kwantitatieve gegevens per element van directe uitvoeringsmogelijkheden 
 Landschapsbeheer Friesland en advisering particulieren

Tabel 2a: Overzicht werkdagen zaterdag- en vakantievrijwilligers

Tabel 2b: Overzicht werkdagen vaste vrijwilligers op doordeweekse dagen

Tabel 2c: Overzicht werkdagen scholieren op doordeweekse dagen

Tabel 3: Totaal van gewerkte uren vrijwilligers en scholieren

Tabel 4 : Overzicht activiteiten en werkzaamheden vrijwilligers en scholen
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Type projecten/
landschapselementen

uitvoeringsdienst incl.
werkgelegenheids 
regelingen en scholings-
project

agrarisch 
landschaps-
beheer

uitbesteed
werk

vrijwilligers Totaal advisering 
particulie-
ren

totaal

hout- en dykswallen 3086 m1 3.086 m1 27

elzensingels 11 km1 4410 m1 11131 m1 26.541 m1 29

houtsingels 360 m1 4949 m1 195 m1 5.504 m1 6

natuurterreintjes 100 ha, 
ca. 20 terreinen

150 ha. (30 stuks) 250 ha 9

bosjes 15 ha, 10 stuks 16,7 ha
(16 stuks)

90 ha. (18 stuks) 1.705,7 ha 9

erfbeplantingen 3 stuks 86 stuks 89 stuks 75

dorpsbeplantingen 10 stuks 12 stuks 22 stuks 1

landschappelijke 
beplantingen

6

klimaatbosjes

Lanen/ bomenrijen 143 bomen 38 bomen
(2 projecten)

75 bomen (3 proj.) 256 bomen 4

hagen 500 m1 1001 m1 2207 m1 3.208 m1 9

solitaire bomen 2 stuks 11 stuks 80 stuks 93 stuks 5

buitenplaatsen 1 stuks 8 stuks 9 stuks 1

hoogstam-
boomgaarden

12 bomen (2 proj.) 11 boomgaar-
den

435 bomen 
(73 boomgaarden)

447 bomen
(84 boomg.)

75

kerk en kerkhof-
beplantingen

3 stuks 3 stuks

eendenkooien 6 stuks 6 stuks

pingoruines/dobben 4 stuks 4 stuks 8

kleine wateren/
drinkpoelen

10 stuks 10 stuks 16

soortbeheer 
& bescherming

3 projecten 5 ha/1 project 5 projecten 5 ha/
9 projecten

176

recreatief 
medegebruik

3 projecten 866 km (1 proj.) 866 km
4 projecten

20

Totaal aantal adviezen: 476

Tabel 1: Kwantitatieve gegevens per element van directe uitvoeringsmogelijkheden Landschapsbeheer Friesland 
 en advisering particulieren.
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Doordeweekse werkdagen
groep werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal betrokkenen

Vrijwilligersgroep 
De Stellingwerven

Diverse natuurterreintjes  
Stellingwerven

Divers werk w.o. 
onderh. bos, heide, 
projecten adder, 
ringslang

29 7

Vrijwilligersgroep LBF/
SBB Heerenveen e.o.**

Diverse terreinen in 
Heerenveen

Divers werk w.o. 
onderhoud heide 
en hakhoutbos

30 5

Vrijwilligersgroep 
Smallingerland en 
Opsterland

Diverse natuurterreintjes 
Smallingerland en 
Opsterland

Divers werk w.o. 
onderh. bos, heide, 
projecten adder, 
ringslang

24 8

Vrijwilligersgroep LBF/ 
IFG, Leeuwarden e.o.*

Buismans eendenkooi, 
Gytsjerk

Onderhoud 
kooibos vlechten 
rietschermen

25 8

Vrijwilligersgroep LBF/ 
IFG, Anjum e.o.*

Eendenkooien Anjumer 
Kolken

Onderhoud 
kooibos vlechten 
rietschermen

25 4

Talant, zorgboerderij 
Oosterwolde

Heide Puntersbosje Onderhoud heide 10 5

Totaal 143 37

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2007 113 995

2008 102 972

2009 103 1054

2010 105 1109

2011 98 1115

2012 152 1356

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
scholieren

2007 52 1179

2008 56 1699

2009 92 2026

2010 103 1722

2011 99 2180

2012 67 1366

Jaar Totaal aantal 
werkdagen

Totaal aantal 
vrijwilligers

2007 192 51

2008 176 46

2009 145 42

2010 136 37

2011 138 39

2012 142 37

Gewerkte uren door vrijwilligers en scholieren
Jaar aantal

2005 16253

2006 18616

2007 21781

2008 23824

2009 23577

2010 23755

2011 24251

2012 23854

Tabel 4: Overzicht activiteiten en werkzaamheden vrijwilligers en scholen

Tabel 2a: Overzicht werkdagen zaterdag- 
 en vakantievrijwilligers

Tabel 2b: Totaal aantal werkdagen door vaste 
 vrijwilligers op doordeweekse dagen

Tabel 3: Totaal van gewerkte uren vrijwilligers 
 en scholieren

Tabel 2c: Overzicht werkdagen scholieren 
 (basis- en voortgezet onderwijs )
 op doordeweekse dagen

* Werkgroep Landschapsbeheer Friesland i.s.m. It Fryske Gea
** Werkgroep Landschapsbeheer Friesland i.s.m. Staatsbosbeheer
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Diverse werkgroepen
groep werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal betrokkenen

Weekendwerkgroepen

WNL Leeuwarden e.o. terreinen SBB, Schier Onderhoud kwekerij, 
verwijderen opslag 
kwetsbaar terrein

6 8

IVN-afd. Heerenveen 
samen met WARF

Bos en heide zuidoost Bosonderhoud en 
heidebeheer

6 8

Lions Heerenveen Bos en heide zuidoost Bosonderhoud en 
heidebeheer i.s.m. IVN-
werkdagen

1 15

Kiwani’s Leeuwarden Bos en heide zuidoost Bosonderhoud en 
heidebeheer i.s.m. IVN-
werkdagen

1 15

Ver. Natuur en 
Milieu Ureterp

Merskenheide Onderhoud heide 4 8

Werkgroep Opeinde Natuurontwikkelings-
terrein Leidyk Opeinde

Divers onderhoud, 
w.o. zwaluwenwand en 
vruchtbomen

2 7

vakantie- / landgoedkampen

SIW-kamp SIW-kamp Onderhoud hooilandjes 10 30

Vobula landgoedkamp Landgoed Boschhoeve 
Nijeberkoop

Onderhoud landgoed 
divers, heide en lanen

10 10

Groencommissies

Groencommissies 
Dongeradeel

Tiental dorpen in de 
gemeente

Bosonderhoud, w.o. 
afzetten randen, dunnen, 
planten.

10 119

Groencommissie 
Metslawier

Bossen rondom 
Metslawier

Bosonderhoud 4 22

Groencommissie 
Bakhuizen

Dorp en omgeving Aanplant i.h.k.v. 
Dorpen in het Groen

1 40

Groencommissie 
Oosterbierum

Dorp en omgeving Aanplant i.h.k.v. 
Dorpen in het Groen

1 60

Groencommissie 
De Tike

Dorp en omgeving Aanplant i.h.k.v. 
Dorpen in het Groen

1 46

Groencommissie 
Oldetrijne

Dorp en omgeving Aanplant i.h.k.v. 
Dorpen in het Groen

1 58

Groencommissie 
Olde- en Nijeholtwolde

1 40

Groencommissie 
Olde- en Nijelamer

Dorp en omgeving Aanplant i.h.k.v. 
Dorpen in het Groen

1 46

Haskerdijken Dodobos / Dodopad Maken open plekken, 
aanleg pad

3 40

Cursuspraktijkdagen

Cursus snoeien
vruchtbomen

Achlum Basiscursus 
vruchtbomen

1 25

Dronrijp Schatzenburg Basiscursus 
vruchtbomen

1 25

Totaal 65 622

Tabel 5: Diverse werkgroepen
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natuurwerkdag 2011
locatie werkzaamheden aantal betrokkenen

Heempark Heeg Onderhoud heempark, singels 54

Himsterfinnen Verwijderen elzenopslag 15

Wielzicht Wilgenopslag steken en zagen 3

Houtwiel Opslag verwijderen uit moerasgebied 65

Drents Friese Wold Beheer cultuurhistorische landweer 20

De vlindertuin Lemmer Afzetten struikvormers, schonen poel 16

Doarpsbos Hantumhuzen Onderhoud dorpsbos, paden 15

Vlieland SBB Onderhoud duinen 15

Terschelling Kooibosje Hee Onderhoud elzensingels 50

Donglust Opschonen lanen 90

Beetsterzwaag Harinxmastate Opschonen landgoed en paden 30

Epemastate Ysbrechtum Onderhoud landgoed, divers 70

De Roggeberg, Appelscha Opslag heide en uitdunnen bos 38

Haulsterbos Open plekken maken in bos 10

Pauwenburg Oranjewoud Vrijstellen laanbomen 35

De Deelen (nieuwe locatie) Verwijderen opslag moerasgebied 12

Leerschool permacultuurtuin Aanleg dorpstuin 40

Roekebosk, Gaasterland Bosonderhoud, onderhoud paden 24

Fogelsangstate Divers onderhoud landgoed 100

Totaal 702

De Hoogstambrigade
regio werkzaamheden aantal werkdagen aantal betrokkenen

Noordwest Snoeien vruchtbomen bij particulieren 7 6

Midden Snoeien vruchtbomen bij particulieren 16 4

Noordoost Snoeien vruchtbomen bij particulieren 14 5

Zuidoost Snoeien vruchtbomen bij particulieren 7 9

Zuidwest Snoeien vruchtbomen bij particulieren 10 5

Zuid Snoeien vruchtbomen bij particulieren 13 4

Alle regio’s Snoeien vruchtbomen bij particulieren 1 30

Totaal 68 62

Tabel 6: Natuurwerkdag 2012

Tabel 7: De Hoogstambrigade
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Schoolwerkdagen
organisatie werkterrein werkzaamheden aantal werkdagen aantal leerlingen

Biologiedagen

NME Mar en Klif 
Súdwest-Fryslân

Vlietster Bos 
Witmarsum, 
Makkumerwaard

Dunnen dorpsbos, 
onderhoud rietveld

3 71

NME Mar en Klif 
Skarsterlân

Douw Pôle, De Twigen Bosonderhoud, onder-
houd gagelveld, hooiwerk

5 95

BSO’s Heerenveen Oranjewoud Ingebruikname natuur-
speelplek

1 100

noordelijke Friese Wouden Educatieproject

NME Achtkarspelen Elzensingels leden 
agr. ver. NFW

Onderhoud elzensingels 8 205

NMW Tytsjerksteradiel Elzensingels leden 
agr. ver. NFW

Onderhoud elzensingels 6 113

NME De Klyster (Dantu-
madeel, Kollumerland)

Elzensingels leden 
agr. ver. NFW

Onderhoud elzensingels 19 468

Boomfeestdagen

Boomfeestdag Dorpstuin Makkinga Planten vruchtbomen 1 25

Boomfeestdag De Tike Planten bomen i.h.k.v. 
Dorpen in het Groen-
project

1 20

Boomfeestdag Olde-, Nijelamer, 
Sonnega en Oldetrijne

Planten bomen i.h.k.v. 
Dorpen in het Groen-
project

1 60

Maatschappelijke stages

Ulbe van Houten, 
Sint Annaparochie

Buitendijks gebied en 
bossen gemeente

Zwerfvuil opruimen, 
bosonderhoud

6 122

Piter Jelles, Leeuwarden Bos v. Epey, Wielzicht
en Dekemastate

Bos- en moerasonder-
houd

4 76

Nordwin College Boomgaard Boelenslaan Onderhoud 
vruchtbomen

1 12

Individueel Divers 10 4

Natuurwerkdag Divers 1 20

Totaal 67 1391

Tabel 8: Schoolwerkdagen
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ANV - Agrarische Natuurvereniging
AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur
AOC - Agrarisch Onderwijs Centrum 
BenN - BoerenNatuur
BFVW - Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten
BNO - Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
CA - Centrale As
CLM - Centrum voor Landbouw en Milieu
CVL - Coördinatiepunt Vrijwillig Landschapsbeheer
DLG - Dienst Landelijk Gebied
DLV - De Landbouw Voorlichting
DYG - Doarpen yn ‘t Grien
EHS - Ecologische Hoofd Structuur
EVZ - Ecologische Verbindingszones Zuidoost Friesland
FMF - Friese Milieu Federatie
FTE - Full Time Equivalent
FYLG - Frysk Investearingsbutzjet Lânlik Gebiet
GGZ - Geestelijke Gezondheidszorg 
  (Beschermde Woonvorm Drachten) 
GIS - Geografisch Informatie Systeem
GLB - Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
IAHL - Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
ICES - Interdepartementale Commissie Economische 
  Structuur versterking
IFG - It Fryske Gea
ILG - Investeringsbudget Landelijk Gebied
IPO - Inter Provinciaal Overleg
ISLBN - Informatie Systeem Landschapsbeheer Nederland
IVN - Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
JWG - Jeugdwerkgarantieplan
KNNV - Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
  Vereniging
KRS - Kaderregeling Scholing
LBP - Landschaps Beleids Plan
LNV - Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LOP - Landschap Ontwikkelings Plan
LSBC - Landelijk Orgaan Leerlingwezen St. Praktijkonder-
  wijs en Leerlingwezen voor Bosbouw, Cultuur-
  techniek en Groene sector
NCM - Nationaal Contact Monumenten
NHL - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
NFW -  Noordelijke Friese Wouden
NJM - Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie
MKLE - Monitoring Kleine Landschaps Elementen
LTO - Land- en Tuinbouw Organisatie
NM - Natuur Monumenten
NME - Natuur en Milieu Educatie
NPL -  Nationale Postcode Loterij
NTDH - Noordelijk Team Drentse Heideschapen
MAP - Markt Actie Plan
MCO - Motor Club Ooststellingwerf

OL - Onderhoudsovereenkomsten Landschapselementen
PAGO - Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek
PIOFA - Personele Informatie Organisatie Financiën en 
  Administratie
pMJP - Provinciaal Meerjaren Programma
POP - Plattelands Ontwikkelings Programma
POT -  Project Ontwikkel Team
PVT - Personeelsvertegenwoordiging
RAVON - Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek 
  Nederland 
RBON - Regeling Beheersovereenkomsten en 
  Natuurontwikkeling
RI&E - Risico-inventarisatie en evaluatie
ROC - Regionaal Onderwijs Centrum
ROL/RAL- Regeling Onderhoudsovereenkomsten 
  Landschapselementen/ Regeling Aanwijzing 
  Landschapselementen (vh BOL/BAL)
ROM - Ruimtelijke Ordening en Milieu
REA - Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten
SAN - Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
SANL - Samenwerkingsverband Agrarisch Natuur- en 
  Landschapsbeheer
SAT - Strategisch Acquisitie Team
SBB - Staatsbosbeheer
SGB - Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid
SGM - Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Milieubeleid
SBNL - Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied
STAM -  Steunpunt Arbeidsmarkt moeilijk lerenden 
  Friesland
TSV - Tijdelijke Stimulering Vrijwilligers
VALD - Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer 
  Dantumadeel
VANLA - Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer 
  Achtkarspelen
VCA - Veiligheids Checklist Aannemers
VEL - Vereniging Eastermar’s Lânsdouwe
Vobula - Stichting Vrijwillig Onderhoud Buitenplaatsen 
  en Landschappen
VOFF - Stichting Veldonderzoek Flora & Fauna 
VROM - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
WARD - Werkgroep Amfibieën en Reptielen Drente
WARF - Werk- en studiegroep Amfibieën en Reptielen 
  Friesland
WBE - Wildbeheerseenheid
WCL - Waardevol Cultuur Landschap
WIW - Wet inschakeling werklozen
WKF - Werkgroep Kerkuilen Friesland
WNL - Wereld Natuurfonds Leeuwarden
WSW - Wet Sociale Werkvoorziening

Bijlage 6: Lijst van afkortingen


